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بسم اهلل الرحمن الرحيم

           ُمقّدمة

املرحلة  في  بعضها  الطالُب  درس   ، العربية  اللغة  قواعد  من  الكتاب جملة  هذا  يحوي 
السابقة ، ألهميتها في فهم الكالم وضبطه ، وأضيفت موضوعاتٌ  ُأَخر  تناسب هذه املرحلة 

وتوافق املستوى العقلي للطلبة فيها .
واستعداد   التفكير  في  نضج   من  فيها  الطالب  إليه  يؤول  وما   ، اإلعدادية  املرحلة  إن 
اللغة  قواعد  موضوعات  نعالج  أن  لنا  أتاحت  واللغوية  املعرفية  الذخيرة  في  ومنو   ، للفهم 
الذي رغب  الفرع  الطالب  أن اختار  السابقة ، بعد  املرحلة  اتساعًا من  أكثر  العربية معاجلة 
فيه منذ السنة  الرابعة ، لذلك جاءت  موضوعات قواعد اللغة العربية في هذه املرحلة  ذات 
تلك  فإن  وعليه   ، به  النطق  وفي صحة  العربي  الكالم  فهم  في  الطالب  إليها  أهميةيحتاج 
للسنتني  وتُهيىء  مداركه  مع  وتنسجم  املرحلة،  هذه  في  الطالب  عقلية  توافق  املوضوعات 

القابلتني.
القرآن  من  مقتبسة  فصيحة  نصوص  على  الكتاب  هذا  موضوعات  دراسة  قامت   لقد   
الكرمي واحلديث الشريف ، واملأثور من كالم العرب ، ومواقف احلياة اليومية، إميانًا مّنا بَأنَّ 
القاعدة التي ترد في نص تكون حية وطبيعية وبعيدة عن مواقف االصطناع والتكلف التي 
تظهر في طريقة اجلمل القصيرة ، أو االمثلة املبتورة ، وأنَّ هذه الطريقة حتقق َأكثر من غرض 
فهي إلىجانب تعليمها القاعدة ، تربي في الطالب الذوق األدبي ، وتوسع عقله باملضامني 
الفكرية والتربوية واللغوية وتثري فيه ملكة التعبير ، فضاًل على االستعمال اللغوي الذي 
يأتي في سياق موقف طبيعي مركب، يعرب فيه االنسان عن جملة معاٍن توافق ذهنه وتخالج 

نفسه.
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وقد اجتهدنا أن تكون التمرينات وافرة وكثيرة ،ألن القاعدة النحوية التتوضح للطالب 
مالم تتكرر في مواضع مختلفة ، وفي نصوص كثيرة ، ومالم يتدرب على استعمالها ويحمل 
على تطبيقها ، لتصبح جزءًا من معرفته ، يراعيها إذا تكلم ويصدر عنها إذا كتب أوقرأ في 

عفوية وتلقائية .     
نرجو من ِإخواننا املدرسني رفد موضوعات الكتاب بأمثلة أخرى من الكالم الفصيح ، ِإْن 
تطلَّب ذلك ، وتشجيع الطلبة على املشاركة في جمع  االمثلة والشواهد الفصيحة إلثراء تلك 
املوضوعات ، وتنمية الثروة اللغوية لديهم ، وإشراكهم في العملية التربوية ، وحثهم على 

املطالعة اخلارجية ، واإلفادة من املكتبات العامة واخلاصة . وكذلك إضافة مترينات أخر.
الضروري  ومن   ، املختارة  بالنصوص  يهتموا  أن   ، املدرسني  إخواننا  من  كذلك  ونرجو 
مشاركة الطالب ، السيما اجليدون منهم في قراءتها ،  وشرح كلماتها الصعبة واملعنى العام 
لها ، وتوضيح األهداف التربوية واألخالقية والعلمية واجلمالية فيها ، لتحقق طريقة الوحدة 
في تدريس اللغة العربية ، وذلك بربط درس القواعد بفروع اللغة العربية  األخرى واالهتمام 

باجلمل التي يراد منها تدريس القاعدة النحوية .
نأمل من إخواننا املدرسني ، ومن أولياء أمور الطلبة ، ومن املهتمني باللغة العربية تزويدنا 
الطبعات  في  اهلل  إذاشاء  بها  وِإنَّنا سنأخذ   ، األفضل  الكتاب  نحو  تطور  التي  مبلحوظاتهم 

الالحقة . 

ومن اهلل التوفيق

 

                                                           املؤلفون
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تدريبات على ما سبقت دراسته 

1       

    اذكر مضارع األفعال املاضية التالية وبني باب كل فعل منها :

هَرَب، َوِثَق، َسُهَل ، َغِضَب ، َمَنَح ، َعَرَف، َحِسَب ، َشُرَف، َقِبَل، َرَفَه ، َحَصَد ، َشكَر، 

ردَّ ، َهِوَي ، رَحَل ، َشِرَب .

2      

    ما مصدر كل فعل من األفعال التالية ؟ وما وزن كل مصدر منها ؟ بني سبب وروده على 

ذلك الوزن.

رَحل،   ، َدبَّ فاَض، سعل، صدع، فطم، حجب، خِضر،كِدر، سود،  قاد، هاج،   ، زرع 

نبَح، بكى، زَفر، أحسَن ، أراد ، كُرم، ناقش ، دحرَج ، انكَسر ، تعادل ، استراح .

3      

     استخرج املشتقات العاملة عمل الفعل وبني نوعها وسبب عملها وَأعرب معمولها .

1- قال تعالى :                                                                                           

 هود /103

2- وقال : 

فاطر/1

3- وقال:                                                                                                     البقرة/72

M|{zyxwvutL

opqrstuvª

TUVWXY



�

4- قال الشاعر:

إني أرى احللم محمودًا عواقبُه           واجلهلُ  َأفنى من األقوامِ  َأقواما

5- وقال الشاعر :

ُه        وال بعَض مافيه إذا كنُت راضيًا ولسُت براٍء عيَب ذي الوِد كلَّ

4       

     ُصغ اسم الفاعل واسم املفعول من اأَلفعال التالية ، ثم َأدخل كاًل منها في جملة مفيدة 

على أن يكون عاماًل، وأعرب معموله .

كتب ، سمع ،كافأ، انطلق، َأرسل ، استخرج    

   5       

     استخرج املُشتقات من اجلمل التالية وبني نوعها :

أ- قال اهلل تعالى:

 -1

-2

القلم/12-10

3-                                                                                                              االنعام/29

4-                                                                                                                 احلج/�5

KLMNOPQRSTUVW

XYZ[

¬®¯°±²³´µ¶¸¹

º»¼

3456789:;<

89:;<=

الذاريات/1�-15
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5-                                                                                                                  غافر/10

  -�

 -7

 الكهف/�5

ب- قال الشاعر:

      1- لساني وسيفي صارماِن كالهما         ويبلغ ما ال يبلُغ السيُف مذودي 
      2- معاذ الهوى قد كانَ  واهلِل توبــُة         جوادًا على اّلعــالِت ّجمًا نوافُلـه
ُف       3- تراهم قعـودًا حولـــه وعيونهــم         مكســــرٌة أبصارهــا ما تصــرَّ
      4- يارعى اهلل املربي كـــــــم لــــــــه         مـــن أيـــاٍد رغـَم أنف اجلاحـدين 

            رائــــد اخليــــر ومعـــراج العــال         وهــدى الــنشء ونــــور  املدجلني

�       

    حدد الفعل الالزم والفعل املتعدي في اجلمل التالية ، وبنّي نوع الفعل املتعدي واستخرج 

املفعول به .

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                               الكهف/7  

-2

احلشر /20

¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ

ÉÊ

FGHIJKQ

 -

@ABCDEFGHIJK

RQPONMSXWVUT

النازعات/41-40



�

3-                                                                                                            النساء/125

ب - قال الشاعر :

             1- رأيــــُت اهلل َأكبــَر كَلّ شـــيٍء           محاولــــــــًة وأكثـــرهم جنـــــودا

             2- اجعـــل شعـارك رحمـًة ومودًة           ِإنَّ القلـــــوَب مع املـــودة تكسُب

7      

      استخرج التوابع من اجلمل التالية وَأعربها. 

أ- قال تعالى :

  -1

2-                                                                                                          النبأ/32-31

 -3

 احلج/�� 

4-                                                                                                             البقرة/1�4

-5

                                                                                                                 األعلى/3-1   

�      

   َأدخل كتابة األعداد التالية في جمل مفيدة مراعيًا قواعد العدد واملعدود.

)100 ،23 ،11 ،10 ،4 ،2 (

!"#$%&'()

*+,-./01234567

 الدخان/5-1=>;:89

!"#$%&'

>?@ABCDEFG

HI

QRSTUVWg

opqrstuvwxyz{

`abcdefghijklm

nopqr `abcdefghijklm

nopqr
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9      

    أعرب كلمة ) كّل ( في اجلمل اآلتية :

أ- قال تعالى:

1-                                                                                                       آل عمران/154

2-                                                                                                               البقرة/31

3-                                                                                                                  طه /�5

4-                                                                                                       آل عمران/119  

 -5

ق/7-� 

ب- قال النبي محمد )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : )كلُّكم راٍع وكلُّكم مسؤول  عن رعيته( 

جـ- قال الشاعر :

             1- وكـــلُّ شديدة نزلـــت بقـــوم          سيأتي بعــد شدتهـــــا رخــــــــــاُء

             2- ال يــدرك املجَد إال ُكّل مقتحم          في موِج ملتطمٍ أو فــوِج مضطــرِم

10     

    انُسْب ِإلى األسماء التالية موضحًا مايحدث فيها  من تغيير مع ذكر السبب :

) زراعة ، غدير ، لغة ، بغداد، زهراء ، أب، رضا ، مدارس، حوراء (

@ABCDEt

@ABCO

uvw¯

WXYZ[\]

bcdefghijklmn
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الفعل وأقسامه

           أواًل : الفعل املاضي 
النص :

أ- قال تعالى:

 -1

 احلشر/1 

 -2

 محمد/2 

ب-  عن ابن عباس ) ر�صي �هلل عنه ( قال : سمْعُت رسولَ  اهلل )�صلى �هلل عليه و�آله 

Ñë°Uh¬( يقول : 

ْت من خشيِة اهلل وعنٌي باَتْت حتُرُس في سبيل اهلِل(  ُهما الناُر عنٌي بْكَ )َعيناِن ال مَتَسَّ

جـ- قال الشاعر : 

             أحـــــــُب اخليــــــَر واملعـــــــروَف         إْن قامـــــــــــــــا وإْن قعــــــــــــــــدا

العرض :

علمت من دراستك لقواعد اللغة العربية  في السنوات السابقة َأنَّ الفعل جزء من َأجزاء 

الكالم ، مثل االسم واحلرف . وهو ركن من أركان اجلملة املفيدة ، إذ يأتي مسندًا واالسم 

املرفوع بعده مسندًا إليه . واجلملة التي تبدأ بالفعل تسمى )اجلملة الفعلية ( .

فالفعل ما دل على معنىفي نفسه مقترن بزمن ، واألفعال ثالثة أنواع )ماٍض ، ومضارع  

وأمر(  بحسب األزمنة .

Z[\]^_`abcdef

*+,-./0123

456789:;<=
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املاضي مثل ) كتَب واجتهَد  بالزمن  املاضي ما دل على معنى في نفسه مقترن  فالفعل 

وتعّلمَ ( ، وعالمته أْن يقبل ) تاء التأنيث الساكنة (  مثل ) كتبْت فاطمُة الدرَس( ، وكذلك 

.) الضمير املتصل) التاء املتحركة ( مثل ) كتبُت وكتبَت وكتبِت وكتبتما وكتبتم وكتبُتَّ

َل وكفر وأصلح( واألفعال )بَكْت  َح ونزَّ وقد وردت في النصوص السابقة األفعال ) سبَّ

وباَتْت( واألفعال ) قاما وقعدا( والفعل ) سمْعُت( واألفعال ) آمنوا وعمُلوا( . هذه األفعال 

جميعها دلت على أحداث حصلت في زمن مضى قبل زمن التكلم ، فهي إذن )أفعال ماضية( 

ألنها دلت على أحداث وقعت  في الزمن املاضي .

تلك  أواخر  الى  نظرنا  واذا   دائمًا،  املبنية  االفعال  من  املاضي  الفعل  َأنَّ  املعروف  ومن   

األفعال املذكورة جند َأن لها ) ثالث حاالت ( من البناء ، ) البناءعلى الفتح ، والبناء على 

السكون ، والبناء على الضم ( . بحسب مايتصل بها .

1- البناء على الفتح :
ر ، وأصلَح( . ل ، وَكفَّ أ- إذا لم يتصل  به شيء مثل األفعال : ) سبَّح ، ونَزّ

ب- إذا اتصلت بتاءالتأنيث الساكنة مثل : ) كتبْت، وقرَأْت، وجنحْت( .

جـ- إذا اتصل به الف االثنني مثل : ) كتبا ، وجنحا ، وقاما ، وقعدا( .

2- البناء على السكون : 
أ- إذا اتصلت  به التاء املتحركة ، وهي ضمير رفع متصل متحرك مثل )كتبُت ، وكتبَت 

وكتبِت( وقول ابن عباس : سمْعُت رسول اهلل )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( .

ب- إذا اتصلت به نون النسوة ، مثل : )الطالباُت كتنَب الدرَس(

جـ- إذا اتصل  به ضمير )نا( املتكلمني واقعًا في محل رفع فاعاًل مثل : )كتْبنا الدرَس( .
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3- البناء علىالضم إذا اتصلت به واو اجلماعة كقوله تعالى :

     محمد/2

بقي أن تعرف أن تاء التأنيث الساكنة عالمة للفاعل املؤنث وال محل لها من اإلعراب 

التاء املتحركة  وتكون ساكنة وتكسر اللتقاء الساكنني مثل )كتبِت الطالبُة الدرَس( ، أما 

فتأتي مبنية على ) الضم أو الفتح أو الكسر( بحسب  الفاعل  إذا كان املتكلم أو املخاطب 

في  تعرب  للمعلوم  املبني  التام  بالفعل  اتصلت  فإذا  اإلعراب  من  محل  ولها   ، املخاطبة  أو 

محل رفع ) فاعاًل( مثل )كتْبُت الدرَس(، ونائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول مثل 

)شوِهدَت اليوم في املدرسِة( واسم كان  أوإحدى أخواتها إذا اتصلت بها مثل ) كْنَت خيَر 

صديق ( قال تعالى:

آل عمران/110

وتعرب الف االثنني و)نا( املتكلمني ونون النسوة و واو اجلماعة في محل رفع فاعاًل إذا 

املبنية  املبنية للمعلوم كما ذكر، ونائب فاعل إذا اتصلت باالفعال  التامة  اتصلت باالفعال 

للمجهول مثل )كوفئا و كوفْئَن و كوفْئنا ( ، واسما ً لكاَن أو إحدى أخواتها  إذا اتصلت 

بها مثل )كانا وكنَّ وُكّنا( .

*+,-=

./012345

67G

./012345

67G
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           القواعد

1- الفعل : ما دل على وقوع حدث مقترن بزمن وهو ثالثة أنواع )ماٍض ومضارع وأمر(.

2- الفعل املاضي : ما دل  على وقوع حدث مقترن بزمن مضى قبل زمن التكلم ، وعالمته 

قبول تاء التأنيث  والضمير التاء املتحركة  مثل : )كتْبُت الدرَس(. 

3- الفعل املاضي مبني دائمًا ويكون مبنيًا على : )الفتح أو السكون أو الضم (، بحسب 

ما يتصل به .

أ- البناء على الفتح :
1- إذا لم يتصل به شيء كقوله تعالى :

الشمس/ 9

2- إذا اتصلت به تاء التأنيث كقوله تعالى:

املسد/1

الفتح  قعدا( ويكون  وإن  قاما  ِإْن   ( املذكور  الشاعر  األثنني كقول  ألف  به  اتصلت  إذا   -3

      مقدرًا إذا كان الفعل معتل اآلخر بااللف مثل )رمى وأعطى(.

ب- البناء على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك :
1- التاء املتحركة مثل ) رأْيُت اهلل أكبر كَلّ شيٍء(

2- نون النسوة كقوله تعالى :

 يوسف/31

XYZ[]

@ABCD

789:;<B
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3- )نا( املتكلمني في محل رفع كقوله تعالى :

آل عمران /193

 جـ- البناء على الضم إذا اتصلت به واو اجلماعة كقوله تعالى :

 محمد/2 

4- )تاء( التأنيث الساكنة  عالمة للفاعل املؤنث ، ال محل لها من اإلعراب وتكسر اللتقاء 

ساكنني  مثل ) كتبِت الطالبُة الدرَس(.

5- الضمير التاء املتحركة تعرب في محل رفع فاعاًل إذا اتصلت بالفعل التام املبني للمعلوم. 

ونائب فاعل إذا اتصلت بالفعل التام املبني للمجهول ، واسم كان أو إحدى أخواتها إذا 

اتصلت بها . وكذلك ألف االثنني  ونون النسوة و)نا( املتكلمني و واو اجلماعة.

مثال في اإلعراب :
العراقيون شاركوا في انتخاب أعضاِء البرملاِن العراقَيّ .

العراقيون  : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الواو ألنه جمع مذكر سالم .

ضمير   والواو  اجلماعة  بواو  التصاله  الضم  على  مبني  ماٍض  فعل   : شارك   : شاركوا   

                 متصل مبني في محل رفع فاعل واجلملة الفعلية ) شاركوا( في محل رفع خبر 

                  للمبتدأ) العراقيون(.

في           : حرف جر .

انتخابِ   : اسم مجرور بحرف اجلر  وعالمة جره الكسرة الظاهرة مضاف .

َأعضاِء     : مضاف إليه مجرور وعالمه جره الكسرة الظاهرة مضاف. 

*+,-=

©ª«¬®¯À
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البرملان   : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة .

العراقي  : صفه مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة .

مترين محلول 
استخرج االفعال املاضية مما يلي ، واذكر حالة بنائها والسبب .

أ- قال تعالى : 

 -1

الليل /5 - 7

 -2

الفتح/2-1

 -3

النصر/2-1  

 -4

فصلت/30

إذا  ُمضغًة  اجلسد  في  وإنَّ  َأال   ( و�صحبه(:  و�آله  عليه  �هلل  )�صلى  محمد  النبي  قال  ب- 

َصَلحْت َصَلَح اجلسُدكله وإذا فَسدتْ  فسدَ  اجلسد كله ، َأال وهي القلُب(.

جـ- قال الشاعر:

يَت ُبردا ليــس اجلمــاُل مبئــَزٍر         فاْعلْم وإْن ُرَدّ

إنَّ اجلمـــاَل معــــادٌن         ومناقٌب أورثَن مجـــدا 

            

!"#$%&'()*+,-./6

MABCDEFGHIJKLMNL

!"#$%&'()*4

 -
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احلل:

السببحاله البناءالفعل املاضيت

معتل اآلخر بااللف لم يتصل به شيءالفتح املقدرأعطى1-

معتل اآلخر بااللف لم يتصل به شيءالفتح املقدرواتقى
 

َق لم يتصل به شيءالفتح وصدَّ

التصاله بالضمير )نا(، )فاعل(السكونفتحنا2-

لم يتصل به شيءالفتحتقدم

لم يتصل به شيءالفتحتأخر

لم يتصل به شيءالفتحجاَء3-

التصاله بالتاءاملتحركةالسكونرأيَت

التصاله بواو اجلماعةالضمقاُلوا4-

التصاله بواو اجلماعةالضماستقاموا

التصاله بتاءالتأنيث الساكنةالفتح َصلَحت

لم يتصل به شيءالفتح صلَح

التصاله بتاء التأنيث الساكنةالفتحفسَدْت

لم يتصل به شيءالفتح فسَد

ْيَت التصاله بالتاء املتحركة السكونرَدّ

التصاله بنون النسوةالسكونأورْثَن

لم يتصل به شيءالفتحتقدم

لم يتصل به شيءالفتحتأخر

لم يتصل به شيءالفتحجاَء3-

التصاله بالتاءاملتحركةالسكونرأيَت

التصاله بواو اجلماعةالضمقاُلوا4-

التصاله بواو اجلماعةالضماستقاموا

التصاله بتاءالتأنيث الساكنةالفتح َصلَحت

لم يتصل به شيءالفتح صلَح
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التمرينات

1      

     استخرج األفعال املاضية مما يأتي ، وبنّي حالة بنائها مع ذكر السبب.

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                            طه/45

-2

 االنبياء/105

-3

4-                                                                                                           االنسان/3

5-                                                                                                          القيامة/7 - 9 

�-                                                                                                          االعلى/9

7-                                                                                                     االنشراح/7 - �

                                                                                                    -� 
    النساء/4

ب- قال النبي محمد )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه(:

َم فغنَم أو سكَت فَسِلَم(. ) رُحم اهلُل امرًأ تكلَّ

¢£¤¥¦§¨©ª«¬

LMNOPQRSTUVWX

!"#$%&'()*+,-./
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-                                                                                                          القيامة/

                                                                                                    -
    النساء/4

األحزاب /23
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جـ- قال املقنع الكندي:

فـإن أكلــوا حلمـــي وَفْرُت حلومهـــــم           وإْن هدموا مجدي بَنيُت لهــم مجــدا

وإن ّضيعوا عيبـــي َحِفْظـُت عيوبهــم           وإْن هْم هَوَوا غيي هوْيُت لهم رشـــدا

2      

1- ماحكم الفعل املاضي إذا اتصل بواو اجلماعة ؟ وضح ذلك مع اأَلمثلة .

2- متى يبنى الفعل املاضي على الفتح ؟ وضح ذلك مع االمثلة .

3- متى يبنى الفعل املاضي على السكون ؟ وضح ذلك مع االمثلة .

3      

    ما الفرق بني التاء املتحركة وتاء التأنيث ؟ وضح ذلك مبينًا حكم الفعل املاضي فيهما مع االمثلة .

4      

  ما نوع التاء املتصلة بالفعل املاضي في اجلمل التالية وما حكم الفعل معها ؟ وما إعرابها ؟

قال تعالى:

-1

املائدة /3

-2

املائدة /3

3-                                                                                                           الشعراء /�0

4-                                                                                                          الشعراء/141

5-                                                                                                            هود/9

KLMNOPQRSTUVc
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5      

   أعرب ماحتته خط إعرابًا مفصاًل :

قال تعالى : 

                                                                                                                -1

 الفاحتة/7

2-                                                                                                                  امللك/5  

3-                                                                                                            يوسف/31

4-                                                                                                           احلجرات/14

5-                                                                                                           البقرة/212

�-                                                                                                              يوسف/25

�      

    ُاكتب نصًا موجزًا مضبوطًا بالشكل تتحدث فيه عن األخوة الصادقة بني أبناء الشعب 

العراقي  بأطيافِه كافة منذ القدم،  مستوفياً  فيه حاالت بناء الفعل املاضي .

7       

     مثل ملا يلي في جمل مفيدة مضبوطة بالشكل :

1- فعل ماٍض مبني على الفتح واذكر السبب . 

2- فعل ماٍض مبني على الفتح  املقدر واذكر السبب .

3- فعل ماض مبني على السكون واذكر السبب .

4- فعل ماٍض مبني على الضم واذكر السبب .

;<=>?@ABCD

XYZ[\e

789:;M

STUVWXk

!"#$%&'()*+,-

./0123456B !"#$%&'()*+,-

./0123456B \]^_`{ \]^_`{



20

5- فعل ماٍض متصل بنون النسوة واذكر حكمه .

�- فعل ماٍض متصل بتاء التأنيث واذكر حكمه .

7- فعل ماٍض متصل بالتاء املتحركة واذكر حكمه. 

�- فعل ماٍض لم يتصل به شيء واذكر حكمه.

 �       

   ُاكتب في دفترك سورة العصر ، واضبط أواخر الكلمات بالشكل ، ثم استخرج منها 

األفعال املاضية ، واذكر أحوال بنائها مع ذكر السبب .

+
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ثانيًا - الفعل املضارع ) إعرابه وبناؤه(

      1- رفع الفعل املضارع

1- قال تعالى:

 الرعد/21-19

2- قال الشاعر :

ميشي على درب احلقيقة واثقــًا            يسعى إلى اخليراِت واحلسناِت

يدعو إلى ُحب احلياة وينتقــــي           منها احلالل ويتقي احلرمـــــاِت

العرض :

الفعل املضارع هو  ما دل على معنى في نفسه   يحتمل  الزمن احلاضر واملستقبل مثل 

)يدرُس، ويجتهُد ، ويتفوُق(، وعالمته َأن يكون مبدوءًا بَأحد أحرف املضارعة التي  جتمعها 

لفظة ) َأنيُت( ، ويقبل حرفي االستقبال ) السني وسوف ( وحرف اجلزم )لم( ، وحرف 

النصب )لن( . وهو على ثالثة أنواع )صحيح اآلخر ، ومعتل اآلخر ، واألفعال اخلمسة(:

1- صحيح اآلخر وهو ما كان آخره حرفًا صحيحًا مثل ) يعمُل ، يفوُز( 

2- معتل اآلخر وهو ماكان آخره حرف علٍة ) االلف  أو الواو أو الياء ( مثل : ) يسعى ، 

        ويدعو ، ويصلي ( .

النص :

,+ *)('&%$#"-3210/.
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أو  اجلماعة   واو  أو  االثنني  ألف  إلى )  أسند  فعل مضارع   األفعال اخلمسة : وهي كل   -3

الفعل ) يكتُب( هي : ) يكتبان، تكتبان ، يكتبون،  ياء املخاطبة( فاألفعال اخلمسة من 

تكتبون، تكتبني ( وهكذا االمر مع كل فعل مضارع .

وقد وردت هذه األنواع الثالثة في النصوص السابقة .

فاألفعال املضارعة ) يعلم ُ، يتذكر ُ( أفعال صحيحة ، واألفعال ) ميشي ويسعى ويدعو 

من  وينقضون، ويصلون، ويخشون(  يوفون،   ( واألفعال   ، معتلة  أفعال   ويتقي(  وينتقي 

األفعال اخلمسة .

والفعل املضارع ) معرب( ، أي َأن آخره ال يلزم حركة معينه دائمًا ، وامنا يتغير  بحسب  

العوامل الداخلة عليه فيأتي ) مرفوعًا ، أو منصوبًا أو مجزومًا(. ويأتي الفعل املضارع مبنيًا 

في حالتني فقط سنذكرهما الحقًا.

التي وردت في النصوص  مثل ) يعُلم ويتذكر وميشي  إلى األفعال املضارعة  وإذا عدنا 

ويوفون ( ، جند أنها غير مسبوقة بحرف نصب وال حرف جزم ، فهي إذن مرفوعة .

فالفعل املضارع يكون مرفوعًا إذا جترد من الناصب واجلازم  أما عالمات رفع الفعل املضارع 

فهي ثالث عالمات هي ) الضمة الظاهرة والضمة املقدرة  وثبوت النون ( بحسب نوع الفعل 

املضارع :

1- الضمة الظاهرة إذا كان صحيح  اآلخر كقوله تعالى:

الرعد/19   

       يتذكر : فعل مضارع مرفرع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

2- الضمة املقدرة : إذا كان معتل اآلخر كقول الشاعر : ميشي على درب احلقيقة واثقًا

,+ *)('&%$#"-3210/.
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ميشي : فعل مضارع مرفرع وعالمة رفعة الضمة املقدرة على الياء  منع من ظهورها الثقل. 

ومثل : )يسعى إلى اخليرات( . 

ظهورها  من  منع  االلف   على  املقدرة  الضمة  رفعة  وعالمة  مرفوع  مضارع   فعل   : يسعى 

              التعذر .

فتقدر احلركة مع )االلف( للتعذر ، ومع )الياء والواو ( للثقل. والتعذر  معناه عدم استطاعة 

لفظ احلركة مع االلف، أما الثقل فيمكن إظهار احلركة مع ) الياء والواو ( لكنها ثقيلة في 

الكالم . وتركها أخف . ولقد جمعت األفعال املعتلة االلف والياء والواو في قول الشاعر :   

لقد كنُت أسعى في هواك وأبتغي             رضاك وأرجو منك مالسُت باغيا

3- ثبوت النون في األفعال اخلمسة كقوله تعالى :  ) الذين يوفونَ  بعهد اهلل (

والواو   ، اخلمسة  األفعال  من  ألنه  النون  ثبوت  رفعة  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل   : يوفون 

           ضمير مبني في محل رفع فاعل . وتعرب الضمائر  املسندة إلى األفعال املضارعة   

األفعال     لتلك  فاعاًل  رفع  محل  في  املخاطبة(  وياء  اجلماعة  واو  و  االثنني  ألف   (           

             لكونها ضمائر رفع .
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          القواعد
الزمن احلاضر واملستقبل وعالمته   املضارع : مادل على معنى في نفسه يحتمل  الفعل   -1

      أن يكون مبدوءًا بأحد أحرف املضارعة ) أنيت( ، ويقبل حرفي االستقبال ) السني 

      وسوف( ، وحرف اجلزم )لم( ، وحرف النصب) لن( .

وهو ثالثة أنواع ) صحيح اآلخر، ومعتل اآلخر ، واألفعال اخلمسة ( 

أو مجزومًا ، بحسب اجلملة .  أو منصوبًا  يأتي مرفوعًا   ، املضارع  فعل معرب  الفعل   -2

3- يرفع الفعل املضارع إذا لم يسبق بحرف  نصب أو حرف جزم .

4- عالمات رفع املضارع هي  ) الضمة الظاهرة، أو الضمة املقدرة أو ثبوت النون(

5- تكون الضمة املقدرة  للتعذر إذا كان آخر الفعل املضارع  ألفًا ، وللثقل اذا كان آخره ياًء  أو واوًا.

�- ثبوت النون عالمة رفع األفعال اخلمسة ، وتعرب ) ياء املخاطبة ، أوألف االثنني ، أوواو 

      اجلماعة(  في محل رفع  فاعاًل.

  

مثال في اإلعراب 
     استخرج األفعال املضارعة املرفوعة مما يلي وأعربها :

)يسعى العراقيُّ إلى اخلير ، ويدعو إلى االلفة واحملبِة، ويحترُم حقوَق اآلخرين، وهم يعملون 

جميعًا لبناء وطنهم الغالي(.

ظهورها  من  منع  االلف  على  املقدرة  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل   : يسعى 

             التعذر .

يدعو   : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الواو  منع من ظهورها الثقل .

يحترُم : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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يعملون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  ألنه من األفعال اخلمسة. والواو 

               ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل .

مترين محلول 
     عني األفعال املضارعة املرفوعة فيما  يلي ، وأذكر عالمة رفعها والسبب.

 أ- قال تعالى:

1-                                                                                                           النحل/�1

2-                                                                                                          املؤمنون/105 

3-                                                                                                          النور/45 
ب- قال املتنبي :

ـَـــه           يهــــدي إلـــى عينيــــَك نورًا ثاقبـــــا كالبحــرِ  مـن حيُث التفَت رأيتـــــ
كالبحر يقذف للقريب جوا هـــــــــرًا           جـــودًا ويبعـــثُ  للبعيــــد سحائبــــا
كالشمس  في كبد السماء وضـوؤهـا           يغشـى البــالَد مشارقــــًا ومغاربــــــــا 

السببعالمة رفعهااالفعال املضارعة املرفوعةت

   1
2
 

3
5

يؤاخذ 
تتلى

تكذبون
ميشي

يهدي 
يقذُف
يبعُث
يغشى

الضمة الظاهره
الضمة املقدرة للتعذر

ثبوت النون
الضمة املقدرة للثقل

الضمة املقدرة للثقل 
الضمة الظاهرة 
الضمة الظاهرة

الضمة املقدر للتعذر 

ألنه صحيح اآلخر   
ألنه معتل اآلخر بآاللف
ألنه من االفعال اخلمسة

ألنه معتل اآلخربالياء
ألنه معتل اآلخر بالياء

النه صحيح اآلخر
إلنه صحيح اآلخر

النه معتل اآلخر بااللف

pqrstuvwxyª
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  التمرينات
1      

    استخرج األفعال املضارعة املرفوعة من اجلمل التالية ، وبنّي نوعها وعالمة رفعها .

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                                  احلجر/2

 -2

احلج/�3 

3-                                                                                                            البقرة/�25

 -4

 البقرة/257

ب- قال النبي محمد )ص( : 

)ال يخِطُب الرجُل على ِخطبِة أخيه ، واليسوُم على سوِم أخيه( 

جـ- قال املتنبي :

 وَأقبَل ميشي في البساط فمــا  درى          إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي

2      

   ّعني اأَلفعال  املضارعة املرفوعة فيما يأتي ، وأعربها إعرابًا مفصاًل.

أ- قال تعالى:

1-                                                                                                             احلشر/ 21

2-                                                                                                               القصص/3
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 -3

4-                                                                                                                 غافر/41

-5

القصص /23 

�-                                                                                                           الضحى/5 

 -7

 الفجر/20-17

3      

   استخرج االفعال املضارعة املرفوعة املعتلة اآلخر فيما يأتي  واذكر  عالمة رفعها ، ونوع 

تقدير العالمة والسبب.

أ- قال تعالى : 

 -1

 الدخان/11-10 

-2

M./0123456789:;CL

M./0123456789:;CL

-./0123456789:
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 الفجر/
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-3

 الكهف/110 

4-                                                                                                              النحل/��

ب- قال الشاعر :

هـا      فقيرًا ويغنى بعـَد بــؤٍس فقيرهـــــا  1- وقد تغدر الدنيا فُيضحي َغنيُّ

تـــــه      ويكتسي العوُد بعد الُيبس  بالورِق 2- سيكثر املال يومــًا بعــد قلَّ

3- وإني ألرعى باملغيبــِة صاحبـــــي      حياًء كما أرعــاه حـــني أحاضـــــره

4      

    صغ األفعال اخلمسة من األفعال التالية وَأدخلها في جمل مفيدة في حالة الرفع وأعرب 

األفعال.

) يجتهد، يتعاون ، يدعو ( 

5      

   مثل ملا يلي في جمل مفيدة  مضبوطة بالشكل :

1- فعل مضارع عالمة رفعه الضمة الظاهرة واذكر السبب .

2- فعل مضارع عالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر واذكر السبب .

3- فعل مضارع عالمة رفعه الضمة املقدرة للثقل واذكر السبب .

4- فعل مضارع عالمة رفعه ثبوت النون واذكر السبب .

5- فعل مضارع يدل على املستقبل فقط واذكر السبب .
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�- فعل مضارع يدل على احلال واالستقبال واذكر السبب .

7- فعل مضارع يدل  على املتكلم .

�- فعل مضارع يدل على الغائب. 

9- فعل مضارع يدل على املتكلمني .

 �       

أ- قال تعالى :

 -1

 الرحمن/�27-2

 -2

الرحمن/�49-4

-3

 آل عمران /�2

ب- قال الشاعر :

 1- وما حالٌة إال سيصرُف حالها          إلى حالٍة أخرى وسوف تـــزولُ 

 2- ال يسألوَن أخاهم  حني يندبهم       في النائبات على ما قاَل برهانا

استخرج من النصوص السابقة ما يأتي :

1- فعلني مضارعني عالمة رفعهما الضمة الظاهرة واذكر السبب.

2- فعلني مضارعني مختلفني عالمة رفعهما ضمة مقدرة وبنّي نوع التقدير والسبب.            
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3- فعلني مضارعني مختلفني عالمة رفعهما ثبوت النون واذكر السبب .  

4- فعلني مضارعني مختلفني يدالن على املستقبل واذكر الفرق بينهما والسبب.

5- أعرب الكلمات )ذو اجلالِل، ملِْن خاَف ، جنتان ، ذواتا أفنان ، اللهم ، أخاهم ، حنَي ، 

       برهانا( .

�- ما معاني الكلمات ) فاٍن ، آالء، َأفنان ، يندُب ، النائبات (.

7- اشرح أحد البيتني شرحًا َأدبيًا ثم استخرج االفعال املضارعة املرفوعة واذكر عالمة 

       إعرابها .

7       

1- اكتب  سورة املاعون في دفترك  واستخرج منها  االفعال املضارعة املرفوعة واذكر السبب .

2- ما معاني الكلمات  اآلتية :    

، فويٌل، ساهون، يراؤون ،  املاعون(   ) يدعُّ ، يحضُّ

3- ما الدروس التي نستخلصها  من السورة املباركة ؟ ُاكتبها على نحو نقاط.

املاء شريان احلياة فحافظ عليه من التلوث.
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2- نصب الفعل املضارع 

النص :

قال تعالى : 

1-                                                                                                               النحل/15

2-                                                                                                          آل عمران/92

-3

القصص/13

4-                                                                                                              األنفال/33  

5-                                                                                                          النساء/73 

�-قال الشاعر :

فسميته يحيى ليحيا ولم يكــــن           إلى ردِّ أمر اهلل منــــــــه سبيل

7- قال الشاعر : 

أَلستسهَلنَّ الصعَب أو أدرَك املنى           فما انقادت اآلماُل إال لصابِر  

�- وقال الشاعر: 

ال تنـــــــه عن خلٍق وتأتَي مثلُه           عــــاٌر عليَك إذا فعلَت عظيُم 

لنفسي   ُأحُب  ما  لهم  وأحبُّ  اآلخرين  وأحترم   ، ووالدي  اهلل  أطيُع   (  : ملدرسي  قلت   -9

                             وأحبُّ وطني ، وأخلص في أداء الواجب كما أمرنا اهلل تعالى . 

       فقال املدرس : ) إذن يرضى اهلل عنك ، ويسكنَك اجلنة إن شاء اهلل ( . 
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العرض : 

َأو جازم  ناصب  بحرف  يسبق  لم  إذا  يرفع  املضارع  الفعل  أن  السابق  الدرس  في  ذكرنا 

ويقال عنه: ) إنه مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم ( . 

وإذا نظرنا إلى النصوص املذكورة جند األفعال ) مَتيَد ، وتنالوا ، وتنفقوا ، وتقرَّ ، وتعلم 

ها أفعااًل مضارعة منصوبة ألنَّ كل  ويذهَب ، ويعذَب ، وأفوَز ، وأدرَك ، وتأتَي ، ويرضى ( كلَّ

فعل منها سبق بحرف من األحرف التي تنصب الفعل املضارع ، وهي : 

)أْن ، ولْن ، وكي ، وإذن ، والم التعليل ، والم اجلحود ، وفاء السببة ، وواو املعية ، 

وأو ، وحتى( . فالفعل املضارع يكون منصوبًا إذا سبق بحرف ناصب له ، ويتحول زمنه 

من احلاضر إلى املستقبل . وتكون عالمة نصبه ) الفتحة الظاهرة أو الفتحة املقدرة أو حذف 

النون ( . 

1- الفتحة الظاهرة اذا كان صحيح اآلخر كقوله تعالى : ) َأن مَتيَد ( . 

أن : حرف ينصب الفعل املضارع . 

متيَد : فعل مضارع منصوب بـ ) أن ( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . 

الفتحة عليهما خلفتها مثل ) لن أدعَو إلى  الياء ، إذ تظهر  أو  وكذلك املعتل اآلخر بالواو 

الشر، ولن أعتدَي على اآلخرين ( وكقوله تعالى : 

   القصص/25

     فالفعل ) يجزَي ( : منصوب بالم التعليل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وقد 

ظهرت الفتحة خلفتها ، علمًا أن الفعل معتل اآلخر بالياء ، وكذلك الفعالن املعتالن )أدعَو 

وأعتدَي ( ظهرت الفتحة عليهما خلفتهما . 

ihgf edcbjx
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2- الفتحة املقدرة للتعذر إذا كان الفعل املضارع معتل اآلخر بااللف فقط مثل قول املدرس  : 

) إذن يرضى اهلل عنك (  ومثل : ) يحبُّ الناُس أن تسعى إلى عمل اخلير ( . 

فالفعالن ) يرضى وتسعى ( منصوبان وعالمة نصبهما الفتحة املقدرة على األلف للتعذر . 

3- حذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة كقوله تعالى : 

                                                                                       آل عمران/92

األفعال  من  ألنهما  النون  حذف  نصبهما  وعالمة  منصوبان   ) وتنفقوا  تنالوا   ( فالفعالن 

اخلمسة ، والواو في محل رفع فاعل . 

بقي أن تعلم أنَّ لكل حرف من أحرف نصب الفعل املضارع معنى خاصًا به .

َأْن : حرف مصدري ونصب واستقبال ، كقوله تعالى :

النساء/�2

اهلل  يريُد   ( الكرمية  اآلية  فتأويل  ؛  مبصدر  بعدها  ما  مع  تؤول  ألنها   ، مصدرية  سميت 

استقبال  ، وسميت حرف  املضارع  الفعل  تنصب  ألنها  التخفيف( وسميت حرف نصب 

النصب  أدوات  أم  وهي   ، املستقبل  إلى  احلاضر  من  املضارع  الفعل  زمن  تنقل  ألنها 

 : فيأتي  اجلملة  من  محله  بحسب  اإلعراب  من  محل  له  مبصدر  بعدها  وما   ) أْن   ( وتؤول 

1- مبتدأ  مثل : ) َأْن جتتهَد خيٌر لك ( أي ، ) اجتهاُدَك خيٌر لك ( . 

2- فاعاًل مثل : ) يسرني أن تتفوق ( أي ) يسرني تفوُقَك ( . 

3- مفعواًل به مثل : ) أودُّ أن تثابَر على عملك ( أي ) أودُّ مثابرتك ( . 

4- مجرورًا مثل : ) َأرغُب في َأْن ُأطّوَر بلدي ( أي ) أرغب في تطوير بلدي ( . 

وقد تزاد ) ال ( بعد ) أْن ( النافية لتوكيد النفي  كقوله تعالى :  

!"#$%&'(1
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                                                                         احلديد/29، أي ) ألن ال ( وقوله تعالى:

 األعراف/12 

أي ) أْن ال ( ، فـ )ال( زائدة للتوكيد. 

لن : حرف نفي ونصب واستقبال ، فهي تنفي الفعل بعد َأْن كان مثبتًا ، وحتول زمنه من احلاضر إلى 

املستقبل ونفيها مؤكد ، وهي َأكثر توكيدًا من النفي بـ )ال( . وتقول : ) ال أبرُح مكاني اليوَم ( . 

إذا أردت نفي الفعل . ولكنك إذا أردت تأكيد النفي تقول : ) لن أبرَح مكاني اليوم( قال تعالى: 

 مرمي/�2 

كي : حرف مصدري ونصب واستقبال ، فهي مثل )أْن( جتعل مابعدها في تأويل مصدر فإذا 

قلت ) جئُت لكي َأتعلَم ( ، والتأويل ) جئُت للتعلِم ( فاملصدر املؤول مجرور بحرف اجلر 

الالم ، التي تفيد التعليل ، وتأتي هذه الالم معها غالبًا كقوله تعالى :

احلديد/23

فإن لم يسبقها حرف اجلر )الالم( ، فتكون مقدرة مثل ) استقم كي ُتفلَح ( ، ويكون املصدر 

املؤول مجرورًا بالالم املقدرة . وحتول زمن الفعل املضارع من احلاضر إلى املستقبل . 

تقع  ألنها   ، وجزاء  ، سميت حرف جواب  واستقبال  ونصب  وجزاء  : حرف جواب  إذن 

في كالم يكون جوابًا لكالم سابق . تقول ) إذن تنجَح ( ، جوابًا ملن قال لك )سأجتهُد( 

وتنصب الفعل املضارع بشروط ، وتنقل زمنه إلى زمن بعد زمن التكلم . وشروط عملها :

الكالم      في  تأخرت  وإذا   ،  ) تنجَح  إذن   ( كقولك  فيه  تقع  الذي  الكالم  تتصدر  أن   -1
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إذن تنجُح ( وتبقى حرف جواب فقط . الفعل مرفوعًا مثل ) واهلل      فال تنصب ويبقى 

2- أالَّ تفصل عن منصوبها بفاصل عدا ) الَقَسم والنداء وال النافية وشبه اجلملة ( مثل : 

     ) إذن واهلل تنجَح( ، )إذن يا عليُّ تنجَح( ، ) إذن ال تفرَط بعملك( ، أما غير ذلك 

)يجود  قال  ملن  جوابًا   ،  ) بالواجب  يقومون  هم  إذن   ( مثل  مرفوعًا  الفعل  فيبقى      

       االغنياء باملال في سبيل اهلل( .

ُك صادقًا ( ملن قال  3- أن يكون الفعل بعدها يدل على االستقبال ، فإن قلت : ) إذن أظنُّ

     لك )إني ُأحبَك( ، رفعت الفعل بعد إذن ألنه للحال . أما إعراب )إذن( غير العاملة ، 

      فهي حرف جواب . 

        أدوات النصب )أن ولن وكي( مختصة بالدخول على األفعال املضارعة ، أما )إذن( 

تقرض  )أنت   : كقولك  )اسم(  بعدها  يأتي  أن  ويجوز  ذكرنا  كما  األفعال  على  فتدخل 

وتكتب   . وخبر  مبتدأ  شاعٌر  وأنت   . : حرف جواب  فإذن  شاعٌر(  َأنَت  إذن   ( الشعَر؟( 

)إذن( في القرآن الكرمي باأللف املنونة )إذًا( كقوله تعالى :

 اإلسراء/�7

وقوله تعالى :

 النساء/53 

    وهناك أحرف أخرى غير مختصة بالفعل املضارع يأتي بعدها الفعل منصوبًا وهي ) الم 

التعليل والم اجلحود ، وفاء السببية ، وواو املعية ، وحتى ، و أو ( . 

الم التعليل ، ويكون ما بعدها علة ملا قبلها وسببًا له ، كقوله تعالى : 

M'&%$#"!(/.-,+*)L
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          النحل/44 

وقولك : ) أدرُس ألجنَح( . وتسمى ) الم كي ( . أيضًا ، لدخولها على ) كي ( ، كقوله تعالى : 

 احلديد/ 23 

وقد تكون للعاقبة ، كقوله تعالى : 

 القصص/ � 

أي ستكون عاقبتهم كذلك . 

الم اجلحود : أي اإلبعاد أو اإلنكار ، وهي لتوكيد النفي ، وهي املسبوقة بكون منفي )ما 
كان، لم يكن ( ، دال على الزمان  املنفي ، كقوله تعالى :

 النساء/��1

وقوله تعالى :                                                                                         العنكبوت/40 

يسبقها  أن  ويشترط  بعدها  ملا  سببًا  قبلها  ما  ويكون   ، اجلواب  فاء  وتسمى   ، السببية  فاء 

نفي أو طلب ، والطلب يشمل األمر والنهي واالستفهام والدعاء والتمني والعرض والتحضيض 

والترجي . كقوله تعالى :  

 طه/�1   

وكقوله تعالى : 

 النساء/73

وإن لم يسبقها نفي أو طلب يبقى الفعل املضارع مرفوعًا وتكون الفاء عاطفة أوغير ذلك  

مثل ) يتعاوُن العراقي مع َأخيه فيتقدُم الوطُن ( . 
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تفيد   ) مع   ( مبعنى  فهي   ، مابعدها  مع  قبلها  ما  حصول  تفيد  التي  وهي   : املعية  واو 
املصاحبة،وشروط عملها مثل شروط )فاء السببية ( وهي أْن تكون مسبوقًة بنفي أو طلب 

كقول الشاعر: 

ال تنه عن خلق وتأتَي مثَله          عاٌر عليَك إذا فعلَت عظيُم  

واملعنى : ال يكن منَك نهٌي عن خلٍق وإتيانك مبثله في آن واحد . 

     وإذا لم تأِت مبعنى ) مع ( فال تكون ناصبة وامنا تفيد العطف مثل : )هل يأتي أبوك 

ويسافُر أخوَك(  ، إذا استفهمت عنهما جميعًا . أو استئنافية ، كقوله تعالى :

احلج/5

أي : ونحن نقرُّ في األرحام . 

حتى : وتنصب الفعل املضارع اذا كان الفعُل دااًل على االستقبال ، وتفيد انتهاء الغاية مبعنى 
)إلى(، ويقدر الفعل بعدها مبصدر مؤول مجرور كقوله تعالى : 

طه/91

والتقدير )إلى رجوع موسى( ، ومبعنى )الم التعليل( مثل )أطع اهلل حتى تفوز برضاه(، أي: 

)لتفوز برضاه( والتقدير )إلى فوزك( .  

أو : تعمل إذا كانت مبعنى )إلى( كقول الشاعر : 
ألستسهَلنَّ الصعَب أو أدرَك املنى         فما انقادِت اآلماُل إالَّ لصابِر 

أي )إلى أْن أدرَك املنى( ومبعنى )إاّل( كقول الشاعر : 

وكنُت إذا غمزُت قناَة قـــــــوٍم         كسرُت كعوَبها أو تستقيمـا

) أي إاّل َأْن تستقيَم ( . 

utv{zyxwÇ

VUTSRQPONM
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           القواعد 
1- ينصب الفعل املضارع إذا سبق بحرف من أحرف النصب وهي : ) أن ، ولن ، وكي ، 

     وإذن ، والم التعليل ، والم اجلحود ، وفاء السببة ، واو املعية ، وحتى ، وأو ( .

بالفعل املضارع ، وباقي أحرف  أْن ، ولن ، وكي ، وإذن ( مختصة  النصب )  2- أحرف 

     النصب ال تختص به ، بل تدخل على غيره ، وحتتاج إلى شروط لتنصب الفعل املضارع. 

املقدرة   والفتحة   ، الظاهرة  الفتحة   ( هي   ، ثالث  املضارع  الفعل  نصب  عالمات   -3

      وحذف النون ( . 

الفعل  نصب  على  زيادة  به  خاص  معنى  املضارع  الفعل  نصب  أحرف  من  حرف  لكل   -4

      املضارع.

مثال في اإلعراب 
       يريُد مّنا الوطُن أن نخلص في عملنا لنرقى بني األمم . 

يريُد       : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . 

ِمّنا          : من حرف جر .  نا : ضمير مبني في محل جر بحرف اجلر . 

الوطُن     : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

أْن          : حرف ينصب الفعل املضارع . 

والفاعل   ، الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعالمة   ) َأْن   ( بـ  منصوب  مضارع  فعل   : نخلص 

              ضمير مستتر تقديره )نحن(.

في        :  حرف جر . 
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ضمير   : ونا   ، .مضاف  الكسرة  جره  وعالمة  اجلر  بحرف  مجرور  اسم   : عمل   : عملنا 

              مبني في محل جر مضاف إليه . 

لنرقى  : الالم : الم التعليل ، حرف ينصب الفعل املضارع.

نرقى : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها التعذر . والفاعل 

            ضمير مستتر تقديره نحن .

بنَي : مفعول فيه ) ظرف مكان ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، مضاف . 

األمم : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره . 

مترين محلول 
    استخرج أحرف نصب الفعل املضارع ، واذكر معانيها ، والفعل املضارع املنصوب وعالمة 

نصبه ، والسبب . 

1- قال تعالى :

                        زب  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   رب                        غافر/�2
2- وقال :

 آل عمران/153  

3- وقال :

البقرة/95 

4- َأحسْن إلى الناس فتستعِبد قلوَبهم . 

5- ما كاَن احلُر ِليرضى بَأْن تهان كرامته . 

®¬«ª©¸

8765439=
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السببعالمة نصبهاملضارع املنصوبمعناهحرف النصبت

1

2

3

4

أن

كي

لن

فاء السببية

الم اجلحود

أن

مصدرية تفيد 
االستقبال

مصدرية تفيد 
االستقبال

النفي واالستقبال

تفيد السببية

توكيد النفي

مصدرية تفيد 
االستقبال 

يقوَل 

حتزنوا 

يتمنوا 

تستعبَد 

يرضى 

تهاَن 

الفتحة الظاهرة 
 

حذف النون 

حذف النون
 

املقدرة الفتحة 

الفتحة الظاهرة 

الفتحة الظاهرة 

ألنه صحيح اآلخر 
 

ألنه من األفعال 
اخلمسة 

ألنه من األفعال 
اخلمسة 

ألنه صحيح اآلخر 

ألنه معتل اآلخر 
باأللف 

ألنه صحيح اآلخر 

التمرينات 
1       

     عنيِّ أحرف نصب الفعل املضارع ، واذكر معانيها ، ثم استخرج األفعال املضارعة املنصوبة، 

وبني عالمة نصبها ، والسبب فيما يأتي : 

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                             الشعراء/�2 

2-                                                                                                                التوبة/�9

3-                                                                                                               احلديد/23 

احلل : 

ÔÓÒÑÐÏÎÍÌ

[ZYX\g

¹º»¼½É



41

 -4

احلج/73  

5-                                                                                                               احلديد/11 

 -�

البقرة/55 

ب- قال الشاعر : 

1- اذا ســــار األميــر فــــال هــدوءًا        لنفســـي أو يـؤوَب وال قـــــــــرارا

2- ولو جاز أن يحووا عالك وهبَتها       ولْكَن من األشياءِ  ما ليس يوهُب 

2      

حها ثم استخرج الفعل املضارع       ما نوع الالم الداخلة عل الفعل املضارع فيما يلي ، وضِّ

املنصوب واذكر عالمة نصبه : 

-1

اجلاثية/12

 -2

اجلاثية/22

-3

 األعراف/101 

 -4

آل عمران/179  

3210/.-,+*)(4@

ëêéèçæåäãï

ÆÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÕ

MÒÑÐÏÎÍÌ ËÊÉÈÇÆÅL
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 -5

 النساء/137 

�-                                                                                                       آل عمران/153 

3      

     حدد فاء السببية فيما يلي ، واذكر سبب عملها واستخرج الفعل املضارع املنصوب واذكر  

عالمة نصبه : 

1- ال تخالِف النظاَم فتحاسَب .

2- لعل الصديق يزورنا فنأنَس به . 

3- هال تطالُع الكتَب فتزداَد ثقافُتك . 

4- ليت الصديق مخلٌص فأعتَز بصداقتِه . 

5- عامِل الناَس باحلسنى فيعاملوك مبثلها . 

4      

ر املصدر املؤول فيما يلي واذكر محله من اإلعراب .     قدِّ

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                               احلديد/�1 

2-                                                                                                               النساء/25  

3-                                                                                                             البقرة/237 

4-                                                                                                             البقرة/�21

®¬«ª©¸

°¯®¬±µ

ÊÉÈÇËÖ

.-,+*)(/=

-                                                                                                               احلديد/

    v  u  t  s  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i زب
                       z  y     x  w  }         |  { رب
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5-                                                                                                               يونس/37 

 -�

 املائدة/52  

 -7

 املنافقون/10 

ب- قال الشاعر : 

1- ياَمــْن يعـــزُّ علينـــا أن نفارقهـــم          وجداُننا كــلَّ شــيٍء بعدكـــم عـــــدُم 

2- يريــــد املـــرء أن يعطــــى منـــــاه          ويأبـــــى اهلل إال مــــــا يشـــــــــــــــــاُء 

3- ولسُت براٍض أن متسَّ عزائمـــــي          فضـــاالُت ما يعطـــي الزمان ويسلُب 

4- وعادة السيف أن يزهى بجوهــره          وليس يعمُل إال في يـــــــــدي بطـــــِل

5       

إذا قال لك أحدهم : ) أحبُّ َأْن أفعَل اخلير ( ، فأجبته مبا يأتي : 

1- حسنًا إذن تفعُل .

2- إذن حسنًا تفعَل .

3- إذن تفعَل حسنًا .

4- اذن واهلل تفعَل حسنًا 

5- إذن تفعُل حسنًا اآلن .

وقد أوردت إذن في اجلمل السابقة ناصبة للفعل املضارع وغير ناصبة ، مّيز الناصبة من 

غير الناصبة واذكر السبب .

rqponmlkj¡

GFEDCHMLKJIY
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�      
        َأنشئ جماًل مفيدة مضبوطة بالشكل ملا يأتي : 

1- حتى مبعنى إلى ناصبة . 
2- الم اجلحود واذكر شروط عملها . 
3- فاء السببية واذكر سبب عملها . 

4- حرف نصب مصدري ، واذكر محل املصدر من اإلعراب . 
5- فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة واذكر السبب . 

�- فعل مضارع معتل اآلخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة واذكر السبب . 
7- فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون واذكر السبب .

�- حرف نصب مبعنى ) إال ( . 
9- حرف نصب يفيد النفي ، نفيه مؤكد . 

10- حرف نصب مبعنى ) مع ( . 
7      

أ- قال تعالى : 

ب- قال أبو طالب ، عم الرسول ، البن أخيه )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( مدافعًا عنه: 
َد في التراِب دفينا واهلِل لن يصلوا إليك بجمعهم            حتى ُأَوسَّ

1- حدد أحرف نصب الفعل املضارع واذكر معانيها . 
2- استخرج األفعال املضارعة واعربها . 

الكرمي )ص(   الرسول  الدفاع عن  َأبي طالب في  أبي طالب ، موضحًا دور  اشرح قول   -3
      لتبليغ رسالته . 

lkjihgfedcba`mon

srqp115/التوبة 
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3- جزم الفعل املضارع

    أ- األدوات التي جتزم فعاًل واحدًا 

النص : 

     قال تعالى : 

 -1

 اإلخالص/3 - 4  

2-                                                                                                                      ص/� 

-3

 -4

العرض : 

درسنا فيما سبق أن الفعل املضارع يكون مرفوعًا إذا لم يسبق بناصب أوجازم ، ويكون 

منصوبًا إذا ُسبق بناصب . وسنتناول في هذا املوضوع الفعل املضارع املجزوم ، واجلزم في 

اللغة معناه القطع عن احلركة . 

     إذا عدنا إلى اآليات الكرمية السابقة ، ونظرنا إلى اجلمل اآلتية فيها : 

3210/.-,+*)

srqpontyxwvu

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ 77/القصص 
À¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈ 1��/البقرة
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-1

االخالص /4-3

2-                                                                                                        ص/�

3-                                                                                                       القصص / 77

                                                                                                            القصص / 77

4-                                                                                                       البقرة / ��1

جند أن االفعال املضارعة ) يلد ، ويولد ، ويكن ، ويذوقوا ، وتنَس ، وتبِغ ، ويستجيبوا 

ويؤمنوا ( مجزومة ، ألن كل واحد منها ُسبق بأحد أحرف اجلزم ) لم ، وملّا ، وال الناهية والم 

األمر ( ، لذا نقول :  أن الفعل املضارع يكون مجزومًا اذا سبق بجازم . 

وإذا عدنا إلى اجلوازم في اجلمل املذكورة جند أنَّها جميعًا أحرف وَأنها جتزم فعاًل مضارعًا 

واحدًا فقط لذلك نقول : إن األحرف ) لم ، وملا ، وال الناهية ، والم األمر ( أدوات جتزم فعاًل 

مضارعًا واحدًا ، وهناك أدوات جتزم فعلني مضارعني ) وهي أدوات الشرط ( سندرسها في 

الدرس القادم ، إن شاء اهلل . 

وإذا عدنا إلى األفعال املضارعة املجزومة التي وردت في اآليات الكرمية جند َأّن عالمات 

جزمها ثالث عالمات هي : ) السكون أو حذف حرف العلة ، أو حذف النون ( : 

أ- السكون إذا كان آخر الفعل املضارع حرفًا صحيحًا كقوله تعالى : 

االخالص / 3

لم : حرف جزم ، يلد : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون .  

الصحيح  الفعل  آخر  يكسر  وقد   ) نتأخر  الوطن  بناء  في  نشارك جميعًا  لم  إذا   (  : ومثل 

املجزوم اللتقاء الساكنيني مثل : ) لم ينفِع الوطَن إال املخلصون ( .

3210/.-,+*)

srqpontyxwvusrqpontyxwvu

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓÀ¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈÀ¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈ

À¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈ

3210/.-,+*)3210/.-,+*)
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ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ب- حذف حرف العلة اذا كان معتل اآلخر كقوله تعالى :

القصص / 77

وقولـه:                                                      القصص/77 ، وقوله :    

                                                                               العلق / 17

معتلة مجزومة وعالمة جزمها حذف  أفعال مضارعة   ، ، ويدُع (  وتبِغ   ، تنَس  فاالفعال ) 

حرف العلة ، واحلركات التي في آخر االفعال املذكورة هي ) الفتحة والكسرة والضمة (  

تدل على احلرف احملذوف من آخر الفعل وهي ) االلف والياء والواو ( . وليست عالمات 

إعراب .     

جـ- حذف النون إذا كان املضارع من األفعال اخلمسة كقوله تعالى :

 البقرة / ��1
ومثل ) ياعراقيون ال تتفرقوا فتفشلوا ( . 

ليستجيبوا : الالم : الم األمر ، حرف يجزم الفعل املضارع . 
األفعال  من  ألنه  النون  حذف  جزمه  وعالمة  األمر  بالم  مجزوم  مضارع  فعل   : يستجيبوا 

اخلمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل . 
وقد علمنا َأنَّ اجلزم في اللغة معناه القطع ، ومعنى ذلك أن الفعل املضارع الصحيح اآلخر 
تقطع حركته عن احلركات األخرى ، ويصبح آخره سكونًا ، ويحذف منه أحرف العلة إذا 

كان معتاًل، والنون إذا كان من األفعال اخلمسة . 
بقي أن تعلم َأنَّ اأَلحرف التي جتزم فعاًل مضارعًا واحدًا لها معاٍن خاصة بها : 

إلى  معناه  وتقلب  وتنفي حدوثه  املضارع  الفعل  ، جتزم  وقلب  ونفي  : حرف جزم  لم   -1

املاضي مثل ) لم ُأسافْر إلى البصرة أمِس ( ، قال تعالى : 

    االنشراح/1 

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ

ÑÐÒØ×ÖÕÔÓ

¿¾½

À¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈÀ¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈ

À¿¾½¼»ÁÆÅÄÃÂÇ

ÎÍÌËÊÉÈ

yxwvu
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التكلم   زمن  إلى  يستمر  بها  النفي  أن  غير   ) لم   ( مثل  وقلب  ونفي  : حرف جزم  ملا   -2

ومعناها أن الفعل لم يقع اآلن ، ولكنه سوف يقع ، كقوله تعالى : ) ملا يذوقوا عذابي ( . 

أي: ) لم يذوقوه إلى اآلن ( ، وسوف يذوقونه حتمًا . أي أن الفعل بعدها متوقع احلدوث . 

فـ )لم ( للنفي املطلق ، و ) ملا ( للنفي املستمر إلى حني التكلم . وفيه معنى التوقع . فإذا 

قلت ) ملا يحضْر عليٌّ ( ، معناه ما حضر ولكن حضوره متوقع ، وليس في قولنا ) لم يحضْر 

عليُّ ( معنى التوقع .

3- ال الناهية : حرف جزم ، تفيد نهي املخاطب عن حصول الفعل املضارع ، كقوله تعالى: 

احلجرات/11  

وقوله تعالى :                                                                 ، ومثل ) ال ُتؤِذ اجلاَر والناَس ( .

وتأتي ) ال ( نافية أيضًا ويبقى الفعل املضارع بعدها مرفوعًا كقوله تعالى : 

                                                                                                                   القيامة/1  

وقوله تعالى :

يونس /�9

     فـ ) ال ( في اآليتني الكرميتني نافية والفعالن املضارعان ) أقسُم ، ويؤمنوَن ( مرفوعان 

بعدها ألنها غير عاملة تفيد النفي . 

4- الم األمر : حرف جزم يطلب به حصول الفعل ، وَأكثر ما يدخل على الفعل املسند إلى 

الغائب ، كقوله تعالى :                                                                            البقرة / ��1

ÁÀ¿¾½¼»ºä

^]\[Z

ÅÄÃÂÁÆËÊÉÈÇÌÏÎÍ
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وتكون الم األمر مبنية على الكسر مثل قوله تعالى :  

                                                                                                                الطالق / 7

ن إذا سبقت بالفاء أو الواو كما في اآلية السابقة .    وتسكَّ

          القواعد 

1- اجلزم معناه في اللغة  القطع ، وفي اصطالح النحويني قطع احلركة أو احلرف من الفعل  املضارع.

2- يجزم الفعل املضارع إذا سبق بجازم ، واجلوازم نوعان:

أ- جوازم جتزم فعاًل مضارعًا واحدًا وهي ) لم ، ومّلا ، وال الناهية ، والم األمر ( .

ب- جوازم جتزم فعلني مضارعني وهي أدوات الشرط اجلازمة التي سندرسها الحقًا. 

3- عالمات جزم الفعل املضارع ثالث : )السكون، حذف حرف العلــة ، حذف النون(.

مثال في اإلعراب 
                                                                                                                اإلسراء / 29

وال    : الواو حسب ما قبلها . 
ال      : ناهية ، حرف يجزم الفعل املضارع . 

الناهية وعالمة جزمه السكون وهو من األفعال التي  بـ ) ال (  جتعْل : فعل مضارع مجزوم 
           تنصب مفعولني والفاعل ضمير مستتر تقديره أنَت .

يَدَك  :  يد : مفعول به أول للفعل ) جتعل ( منصوب وعالمته الفتحة الظاهرة على آخره . 

JIHGFKb
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              مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه . 

مغلولة : مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

إلى      : حرف جر . 

عنقَك : عنق اسم مجرور بحرف اجلر وعالمة جره الكسرة  مضاف والكاف ضمير مبني 

              في محل جرٍّ مضاف إليه .  

مترين محلول 
     عني حرف اجلزم واذكر معناه والفعل املضارع املجزوم ، واذكر عالمة جزمه والسبب :

أ - قال تعالى :

1-                                                                                                                   مرمي/14

 -2

النساء/9 

ب- قال الشاعر :

ال ُتْنِكروا ضربي له َمْن دوَنه       مثاًل َشرودًا في الندى والباِس

جـ- انتهى وقت االمتحان وملا ُينِه الطالُب إجابته .

8765432
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احلل :
السبب عالمة جزمه املضارع املجزوممعناها  أداة اجلزم ت

أ - 1

2     

ب-

جـ-

لم 

الم األمر

الم األمر 

الم األمر 

ال الناهية 

ملّا

نفي وقلب

طلب حصول 
الفعل 

طلب حصول 
الفعل 

طلب حصول 
الفعل 

نهي املخاطب 
عن القيام 

بالفعل 
نفي وقلب إلى 

زمن التكلم 

يكْن 

يخش 

يتقوا 

يقولوا 

تنكروا 

ُينِه

السكون

حذف حرف 
العلة 

حذف النون 

حذف النون

حذف النون

حذف حرف 
العلة 

ألنه صحيح اآلخر

ألنه معتل اآلخر

ألنه من اأُلفعال اخلمسة 

ألنه من األفعال اخلمسة

ألنه من األفعال اخلمسة 

ألنه معتل اآلخر 

التمرينات 

1       

    عنّي أداة اجلزم ، والفعل املضارع املجزوم ، واذكر عالمة اجلزم  في اآليات الكرمية اآلتية:

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                           احلجرات/11 

                                                                                                        -2

  احلجرات /14 

ÁÀ¿¾½¼»ºä
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 -3

البقرة/2�2

4-                                                                                                                 اجلمعة/3 

5-                                                                                                             البقرة/214 

ب- قال الشاعر :

1- كأنََّك شمـــٌس وامللــوَك كواكــٌب           ِاذا طلعْت لم يبــُد منهـــّن كوكـــــُب

2- ال تسأل الناس عن مالي وكثرتــه           وسائِل القوَم ما حزمي ؟ ومـا ُخُلقي؟

3- كــذا فليسر من طلب األعــــادي           ومثـــل ســراك فليكــــــن الطـــــالب 

4- فإن كنت مأكواًل فكن خير آكــل           واإلفــــــأدركني وملــــــا أمـــــــــــــزق

نايـــــا          فإن خالئَق السفهـــــــــاِء ُتعــــــــــدي 5- وال جتلس إلـــــــــى أهل الدَّ

2      

      أدخل االفعال املضارعة التالية في جمل مفيدة بحيث تكون مجزومة ، مستعماًل أحرف 

اجلزم املختلفة :  )يبدع، يقصر، نسعى، ترمي، يسمو، يعمالن، يهملون، تتفوقني(

3      

     عّبر عن املعاني التالية بجمل مفيدة مستعماًل أحرف اجلزم ثم استخرج الفعل املضارع 

املجزم واذكر عالمة جزمه وبنّي السبب : 

1- تعاونك على البر والتقوى مع اآلخرين .

2- انصح أخاك أن يبتعد عن الطمع واجلشع . 

HGFEDIML KJ
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3- إتقان العاملني أعمالهم . 

4- على كل شخص منا أن يخلص في عمله . 

5- خشية اهلل في السر والعلن .

4      

      مثل ملا يلي في جمل مفيدة مضبوطة بالشكل : 

1- الم األمر والفعل معتل اآلخر . 

2- ال الناهية والفعل من األفعال اخلمسة . 

3- ال نافية وأعرب الفعل املضارع . 

4- ملا جازمة واذكر عالمة جزم الفعل . 

5- الم األمر ساكنة احلركة واذكر إعراب الفعل املضارع . 

5      

   أ- ما الفرق في املعنى والعمل بني ) لم وملا ( في اجلملتني اآلتيتني :

1- وعدني صديقي بزيارتي ولم يزرني .

ا يزرني . 2- وعدني صديقي بزيارتي ولـمَّ

   ب- بنّي الفرق بني ) ال ( في املعنى في اجلملتني اآلتيتني :

1- ال أحترُم الكذابني .

2- ال حتترِم الكذابني .

   د- بني الفرق بني ) الالمات ( في املعنى والعمل في اجلمل اآلتية : 

1- نأتي إلى املدرس لنتعلَم . 

2- ليتعلمْ أخوك في املدرسة . 

3- نأتي إلى املدرسة للتعلم . 
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�      

     استخرج األفعال املضارعة من اجلمل التالية واعربها : 

1- قال تعالى : 

لقمان/�1 

2- قال الشاعر :

إن البناء إذا ما انهد جانبه          لم يأمن الناس أن ينهد باقيه 

3- ليتَّعِظ اإلنساُن بالتجارب ، وْليكْن َحِذرًا في األمور . 

7      

1- قال تعالى :                                                                                         الصافات/�1  

2- قال الشاعر : 

إذا املرء أعطى نفسه كل ما اشتهت            ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 

3- إنََّك ال جتِني من الشوِك العنَب .

4- ال تؤجلوا أعمالكم إلى غٍد . 

5- انتهى فصل الصيف وملا يعتدِل اجلو . 

     استخرج من النصوص السابقة ما هو مطلوب وأعرب الفعل املضارع بعدها

1- ال جازمة واذكر السبب . 

2- ال غير جازمة واذكر السبب . 

3- حرف جزم يدل على النفي إلى زمن التكلم . 

ÑÐÏÎÍÌËÊÉÒÚÙØ ×ÖÕÔÓ
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4- الم األمر ساكنة احلركة واذكر السبب . 

5- حرف جزم يفيد النفي والقلب .

�       

1- اكتب في دفترك سورة الفيل ثم استخرج االفعال املضارعة وأعربها .

2- ما معنى الكلمات ) كيدهم ، تضليل ، أبابيل ، سجيل ، عصف ( .

3- ما األفعال األخرى التي وردت في السورة أعربها . 

/\



5�

ب - األدوات التي جتزم فعلني 

         أدوات الشرط اجلازمة  

النص :

أ - قال تعالى :

 -1

فاطر /�1

 -2

 الزلزلة /7-�

 -3

 البقرة /197

 -4

 األعراف /131

 -5

 النساء /�7

�-                                                                                                         اإلسراء /110
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ب- قال الشاعر : 

1- واّنك إذمــــا تأِت ما أنت آمــــــــٌر         به تلــــِف َمـــــْن إيــــــاُه تأمُر آتيــــــــا

2- متى تأته تعشو الى ضوِء نـــــــاره          جتــــْد خيـــَر ناٍر عنـــــــدها خيُر ُموقِد

ـَـــــــــِذرا 3- أّياَن نؤمْنَك تأمن غيرنـــــــــا وإذا          لم ُتدِرك األمَن منا لم تزل ح

4- خليلي َأّنـــى تأتيانـــــي تأتيــــــــا          أخًا غيَر ما يُرضيُكما ال يحــــــــــاوُل 

5- حيثمــــــــا تســــــــــــتقــم ُيقـدْر لـــــــَك اهلُل جنـــــاحًا في غابِر األزمـــــــــــــاِن

العرض : 

إذا سبق بحرف من أحرف  املضارع يكون مجزومًا  الفعل  أن  السابق  الدرس  ذكرنا في 

اجلزم التي جتزم فعاًل مضارعًا واحدًا وهي ) لم و ملّا وال الناهية والم االمر ( وسنتناول في 

اثنتا عشرة أداة ، وهي ) إن وإذما  هذا الدرس االدوات التي جتزم فعلني مضارعني وعددها 

وَمْن، وما ، ومهما ، ومتى ، وأّياَن ، و أينما ، وحيثما ، و أنَّى ، وكيفما ، و أيُّ ( . وتسمى 

)أدوات الشرط اجلازمة ( ، وهي جتزم فعلني مضارعني كما وردت في النصوص املذكورة . 

وفعل   ، الشرط  )أداة  من  ويتكون   ، العربية  اللغة  في  الشائعة  األساليب  من  فالشرط 

الشرط وجواب الشرط ، وأجزائه ( ، ومعناه أن يقع الشيء لوقوع غيره ، أي أن يتوقف 

اجلواب على حصول الفعل ، فإذا وقع األول وقع الثاني مثل : ) إن جتتهد تتفوْق ( . فالتفوق 

شرطه االجتهاد . 

التي وردت في النصوص املذكورة تسمى ) أسلوب  التي مثلها  إنَّ هذه اجلملة واجلمل 

الشرط ( ، ألن هناك ارتباطًا بني معنى فعل الشرط وجواب الشرط ، فحصول الثاني منهما 

متوقف على حصول األول ، وأن حصول األول شرط في حصول الثاني ، لذلك تسمى مثل 
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أدوات   ( املذكورين  الفعلني  التي جتزم  االدوات  اجلمل ) جمل شرطية ( وتسمى  هذه 

الشرط اجلازمة ( ويسمى الفعل األول من اجلملة ) فعل الشرط ( ، والفعل الثاني ) جواب 

الشرط ، أو جزاؤه ( . فاجلملة السابقة تتكون من : 

   إْن : اداة شرط جازمة . 

جتتهد : فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت . 

تتفوْق : جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. 

     ومثل ذلك قوله تعالى : »   إن يشأ ُيذهبكم « . فـ ) إن ( أداة شرط جازمة و ) يشأ ( فعل 

الشرط مجزوم ، و ) ُيذهْب ( جواب الشرط مجزوم . 

     ويشترط في فعل الشرط أن يكون فعاًل مضارعًا أو ماضيًا ، فإذا كان مضارعًا ، كان 

مجزومًا ، وعالمة جزمه ) السكون ، أو حذف حرف العلة ، أو حذف النون ( . بحسب نوع 

فعل املضارع كما درست ذلك . 

      وإذا كان ماضيًا فيكون في محل جزم مثل : ) َمْن زرَع حصَد ( . 

َمن : أداة شرط جازمة .

زرع : فعل  ماٍض مبني على الفتح في محل جزم ) فعل الشرط ( . 

حصد : فعل ماٍض مبني على الفتح في محل جزم ) جواب الشرط ( . 

ومثل ذلك قوله تعالى :                                                                               اإلسراء /7

    أما جواب الشرط فيكون فعاًل ) مضارعًا أو ماضيًا ( ، ويكون غير ذلك . 

     ويكون فعل الشرط وجواب الشرط على الترتيب اآلتي : 

1- فعلني مضارعني  ، كقوله تعالى:                                                           النساء /124
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        ومثل : ) إن تقرأ كثيرًا تستفد ( . 

2- فعلني ماضيني ، كقوله تعالى :                                                                

 اإلسراء /�

       ومثل : ) إن زارني صديقي أكرمُتُه ( . 

3- ماضيًا فمضارعًا ، مثل : ) إْن صدقَت حتترم ( . 

4- مضارعًا فماضيًا ، وهو قليل كقول الشاعر : 

ًة طاروا بها فرحًا       مني وما يسمعوا من صالٍح دفنوا   إْن يسمعوا ُسبَّ

    وأدوات الشرط اجلازمة نوعان ، ) أحرف وأسماء ( 

أ- األحرف : وهما حرفان ) إْن ، وإذما ( .

1 - إْن : أداة شرط جازمة ، موضوعة للداللة على الشرط فهي لتعليق أمر بغيره عمومًا . 

وغيرها مما يجزم فعلني إمنا جزمها لتضمنه معناها ، فإن قلت )من يزرني أكرمُه( فاملعنى )إن 

يزرني أحٌد أكرمُه ( وكذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها.

     وقد تقترن ) إن الشرطية ( بـ ) ال النافية ( غير العاملة ، كقوله تعالى :                 

                                                                               التوبة /40، أي ) إْن ال تنصروه ( . 

    وقد تقترن بـ ) إن الشرطية ( ) ما ( الزائدة لتوكيد الشرط تدخل على الفعل نون التوكيد  

غالبًا كقوله تعالى :

     البقرة /�3

أي )فإن ما( )إن( شرطية جازمة ، ) ما ( زائدة للتوكيد . ويجوز أاّل تأتي نون التوكيد مع 

فعل الشرط فتفيد التوكيد وهي زائدة ال محل لها من اإلعراب معها . 
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2- إذما : وهي مركبة من ) إذ ( الظرفية و ) ما ( الزائدة فأصبحتا أداة شرط مثل : ) إذما  

تقْم أقْم ( ، وتدل عل املستقبل . 

         واداتا الشرط ) إْن واذما ( حرفان ال محل لهما من االعراب . 

ب- االسماء وهي العشرة الباقية : 

1- َمْن : وهي اسم مبهم للعاقل املذكر واملؤنث كقوله تعالى :                                          

الزلزلة /7 

2- ما : وتأتي لغير العاقل كقوله تعالى :                                              

     البقرة/197

3- مهما : وهي لغير العاقل مثل ) ما ( ، وقيل : أعمُّ منها كقوله تعالى :

                                                                                                              األعراف/132

4- متى : وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط كقول الشاعر : 

    متى تأته تعشو إلى ضوء ناره        جتْد خيرنا عندها خيُر ُموقِد 

5- أّياَن : اسم زمان تضمَن معنى الشرط كقول الشاعر : 

    أّياَن ُنؤمنَك تأَمْن غيرنا وإذا     لم تدرِك األمَن منا لم تزل َحذرًا 

�- َأينما : اسم مكان تضمن معنى الشرط ، كقوله تعالى :                       

 النساء/�7

ينُم  املطُر  يكثِر  أيَن   (  : مثل  أيضًا  بها  َفيجزم   ) ما   ( غير  في   ) أين   ( تستعمل  وقد      

الزرُع(. 
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7- َأّنى : اسم مكان تضمن معنى الشرط ، وال تلحقها ) ما ( . كقول الشاعر :

خليليَّ َأّنى تأتيانـــي تأتيـــــا      أخًا غير ما ُيرضيكما ال ُيحاوُل 

�- حيثما : اسم مكان تضمن معنى الشرط ، وال يجزم اال إذا اقترن بـ ) ما ( ،  كقول الشاعر :

ْر لك اهلُل       جناحـــــــــــًا في غابر األزمـــاِن حيثما تستقْم ُيقدَّ

الشرط وجواب  فعل  يكون  أن  فيها  ويشترط   ، احلال  على  يدل  اسم شرط  9- كيفما : 

الشرط في اجلملة من مادة واحدة مثل ) كيفما تعامِل الناس يعاملوك مبثلِه ( واستعمالها 

في الشرط قليل .

10- أي : ومعناها بحسب ما تضاف إليه فتدل على العاقل إذا كان املضاف إليها عاقاًل 

مثل: ) أيَّ رجٍل تكرْم ُأكرْم ( ، ولغير العاقل مثل : ) أي كتاب تقرْأ أقرْأ ( وللظرفية 

فتزيدها  الزائدة  بها ) ما (  تقترن  مثل : ) أي وقت تسافر أسافْر ( ، وهكذا ، وقد 

إبهامًا، قال تعالى:  

اإلسراء/110 

       بقي أن تعلم أن أسماء الشرط اجلازمة كلها مبنية ماعدا ) أي ( فإّنها معربة وأن لكل اسم 

من هذه األسماء محاًل من اإلعراب ، وأنَّ ) إن وإذما ( حرفان ال محل لهما من االعراب .
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          إعراب أسماء الشرط

الشرط  فعل  بحسب   ) به  مفعواًل  أو  مبتدأ   ( تقع   ) ومهما  وما  من   ( الشرط  أسماء   -1

     وكاآلتي :

أ- مبتدأ : إذا كان فعل الشرط الزمًا أوفعاًل ناقصًا استوفى اسمه وخبره ، أو فعاًل متعديًا 

الفعل  ومثال   . التهلكة(  من  ينُج  يحترس  )َمْن  الالزم  الفعل  ومثال   . مفعوله  استوفى      

    الناقص )من يكِن الكذاُب له قرينًا فساَء قرينًا( . وكقول زهير :

ومهما تكن عند امرئ من خليقٍة       وإن خالها تخفى على الناِس ُتعلم

        ومثال الفعل املستوفي مفعوله مثل ) ما تفعْلُه في حياتك يحاسْبَك اهلل عليه ( .

ب- مفعواًل به : اذا كان فعل الشرط متعديًا لم يستوف مفعوله مثل : )َمْن جتاور فأحسْن 

      إليه( و )ما تدخْر ينفعك في املستقبل ( . فأسماء الشرط )من وما( في محل نصب 

       مفعول به، وكذلك )مهما( .

فيه  مفعواًل  نصب  محل  في  وتعربان  الزمان  على  تدالن  وأّياَن(  )متى  الشرط  أسماء   -2

     )ظرف زمان( لفعل الشرط اذا كان تامًا مثل )متى يصعْب عليَك شيٌء فاسأل أستاذك( 

    ومثل ) أّياَن تسأْله فهو مجيبك ( . فـ ) متى وأّياَن ( في اجلملتني السابقتني في محل 

     نصب مفعول فيه ) ظرف زمان ( وفعلهما تام وهما ) يصعُب و تسأل(.

           أما إذا كان فعل الشرط ناقصًا فيعربان في محل نصب مفعواًل فيه ) ظرف زمان( أيضًا.  

    والعامل فيها خبر الفعل الناقص مثل ) متى تكْن مخلصًا يحبْبَك الناُس ( و ) أّياَن تكن 

    مخلصًا يحببَك أصدقاؤك ( .
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      فأسماء الشرط ) متى وأّياَن ( اسمان مبنيان في محل نصب مفعول فيه ) ظرف زمان (   

      وعامل النصب فيهما هو خبر كان ) مخلصًا ( وهو اسم فاعل يشبه الفعل في العمل .

3- أسماء الشرط ) أينما ، وحيثما ، وأنَّى ( ، تعرب في محل نصب مفعواًل فيه ) ظرف 

     مكان ( ألنها تدل على املكان ، مثل ) أينما تكثر األشجار يصُف اجلو ( و ) حيثما 

الشرط  فأسماء   ،  ) يحترْم  العالُم  يأِت  أّنى   ( و   ،  ) وطنك  فهو  العراق  في  تسكْن       

       ) أينما   وحيثما وأنى ( تعرب في محل نصب مفعواًل فيه ) ظرف مكان(.

4- اسم الشرط ) كيفما ( يعرب حااًل من فاعل الشرط إذا كان تامًا مثل : ) كيفما تعامل 

الناس يعاملوَك ( . ويعرب خبرًا إذا كان فعل الشرط ناقصًا لم يستوف خبره مثل :       

      ) كيفما تكن اأُلمُّ تكِن ابنُتها ( .

5- اسم الشرط ) أيَّ ( ، هي معربة من بني أسماء الشرط ، ومعناها بحسب املضاف إليه 

     وإعرابها كذلك .

أ- إذا ُأضيفت إلى عاقل أو غير عاقل فحكمها حكم ) من ومهما ( ، وُتعرب :

1- مبتدأ إذا كان الفعل الزمًا أو متعديًا مستوفيًا مفعوله مثل : ) أيُّ خطٍب ينزْل بَك فاصبْر 

عليه ( ، ) وأيُّ ماٍل تدخره ينفْعَك ( .

2- مفعول فيه ) ظرف زمان أو مكان ( إذا أضيفت إلى زمان أو مكان مثل ) أيَّ وقٍت جتّدْ 

فيه مجااًل للعمل فأعمل صاحلًا ( و ) أيَّ مكاٍن تسافْر ُأسافْر معك ( .

3- مفعواًل مطلقًا إذا أضيفت إلى املصدر مثل ) أيَّ نفٍع تنفِع الناَس ُتشكْر عليه ( .
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      ذكرنا فيما سبق أن فعل الشرط يكون مضارعًا أو ماضيًا وال يجوز غير ذلك ، أما جواب 

الشرط فيكون فعله مضارعًا أو ماضيًا وقد يأتي غيرهما ، وحينئذ يجب أن يقترن جواب 

الشرط بالفاء وتسمى ) الفاء الرابطة ( ، أو ) الفاء الواقعة في جواب الشرط ( ، أو ) فاء 

اجلزاء ( ، وتأتي في املواضع اآلتية :

1- إذا كان جواب الشرط جملة اسمية : كقوله تعالى : 

 األنعام/17

2- جملة فعلية فعلها طلبي ) فعل أمر أو مضارع مقترن بالم األمر ( كقوله تعالى : 

 آل عمران/31 

    ومثل )من يحرص على النجاح فْليجتهْد( . أو فعلية فعلها جامد )ليس ، عسى ، بئس، 

ساء( مثل : )َمْن يتعْب فعسى أن ينال مراده( ومثل )إْن َقّصَر الطالُب في دروسِه فليَس له 

عذٌر ، وإن اجتهَد فنعَم الطالُب( .

3- جملة فعلية مسبوق فعلها بأحد األحرف ) ما أو لن ، أو قد أوالسني ،  أوسوف ( ، كقوله 

تعالى :                                                                                                        يونس/72  

وقوله تعالى:                                                                                         آل عمران/115 

وقوله تعالى :                                                                                           يوسف/77 

وقوله تعالى :                                                                                            النساء/172

وقوله تعالى:                                                                                             التوبة/ �2
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أواًل : تتكون جملة الشرط من أداة الشرط ، وفعل الشرط ، وجواب الشرط . وأداة الشرط 

أن حصول  أو   ، الفعل  متوقف على حصول  اجلواب  ، فحصول  بجوابه  الشرط  فعل  تربط 

الفعل شرط في حصول اجلواب .

إْن ، وإذما ، ومن ، وما ، ومهما   أداًة وهي : )  اثنتا عشرة  ثانيًا : أدوات الشرط اجلازمة 

ومتى، وأّياَن ، وأينما ، وحيثما ، وأنَّى ، وكيفما ، وأيُّ ( ، وهي جتزم فعلني األول فعل 

الشرط والثاني جواب الشرط .

الشرط  فعل  أو  أو ماضيني   ، فعلني مضارعني  الشرط )  الشرط وجواب  فعل  : يكون  ثالثًا 

ماٍضيًاواجلواب مضارعًا ، أو فعل الشرط مضارعًا واجلواب ماضيًا وهو قليل في كالم العرب( .

رابعًا : أدوات الشرط نوعان ) أحرف وأسماء ( .

أ- احلرفان وهما ) إن واذما ( .

1- إن : حرف شرط جازم ، وهي أم األدوات ، وغيرها مما يجزم فعلني إمنا جزمهما لتضمنه 

معناها أي ميكن أن نعوضه بـ )إْن( الشرطية ، وتقترن )إْن( بـ )ال النافية( كقوله تعالى:

التوبة/40 

أي ) إْن ال تنصروه ( . وتأتي معها ) ما ( الزائدة لتوكيد الشرط ، ويتصل بالفعل نون 

التوكيد غالبًا كقوله تعالى : 

البقرة /�3 

            القواعد
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وتدخل ) ما ( الزائدة على أغلب أدوات الشرط اجلازمة فتفيد التوكيد .

2- إذما : حرف شرط جازم ، وهي مكونة من ) إذ ( الظرفية و ) ما ( الزائدة ، وتدل 

على املستقبل مثل : ) إذ ما تقْم أقم ( .

ب- األسماء وهي العشرة الباقية ، وكلها مبنية عدا ) أيُّ ( فهي معربة ، أي تظهر عليها 

احلركات اإلعرابية .

1- َمْن : اسم شرط جازم مبهم للعاقل املذكر واملؤنث كقوله تعالى : 

 النساء/ 123

2- ما : اسم شرط جازم مبهم لغير العاقل ، كقوله تعالى : 

3- مهما : اسم شرط جازم مبهم لغير العاقل مثل ) ما ( ، كقول الشاعر :

ومهما تكْن عند امرئ من خليقٍة        وإن خالها تخفى على الناِس ُتْعَلِم 

4- متى : اسم زمان تضمن معنى الشرط ، جتزم فعلني ، كقول الشاعر :

أنا ابن جال وطالع الثنايا          متى أضِع العمامَة تعرفوني 

5- أّياَن :  اسم   زمان تضمن معنى الشرط ، جتزم فعلني مثل )ايان  ُأكلْف بواجٍب َأُقْم به خيَر قياٍم(.

العراق أينما تتجوْل في  �- أينما : اسم مكان تضمن معنى الشرط جتزم فعلني مثل : ) 

       جتْد آثار احلضارِة ( .

7- أنَّى : اسم مكان تضمن معنى الشرط جتزم فعلني وال تلحقها ما الزائدة كقول الشاعر: 

خليلي أنَّى تأتياني تأتيا         أخًا غير ما يرضيكما ال يحاوُل

DCBA@N
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�- حيثما : اسم مكان تضمن معنى الشرط ، وال جتزم إال مقترنة بـ ) ما ( الزائدة مثل 

)حيثما تسكْن جتْدّ أخوًة لك ( .

9- كيفما : اسم شرط يدل على احلال ويشترط في جزمها أن يكون فعل الشرط وجواب 

الشرط من مادة واحدة مثل ) كيفما تتعاوْن مع اآلخرين يتعاونوا معك ( . واستعمالها 

قليل في الشرط .

10- أيُّ : ومعناها بحسب ما تضاف إليه ، وتدل على العاقل وغير العاقل واملكان والزمان 

تقدْم  خيٍر  أيَّ   ( مثل  العاقل  ولغير   .  ) أزْره  تزْر  أيَّ صديٍق   ( مثل  فالعاقل   ، واملصدر 

ُتؤَجْر(، ومثال ظرف الزمان ) أىَّ يوٍم ُتسافْر أسافْر معك ( ومثال ظرف املكان ) أيَّ 

مكان جتلْس أجلْس ( . واملصدر مثل ) أيَّ نفٍع تنفع الناس حُتَمْد عليه ( ، ويعرب مفعواًل 

مطلقًا. وقد تضاف إليها ما الزائدة فتزيدها إبهامًا كقوله تعالى : 

 اإلسراء/110

خامسًا : ) إْن واذما ( من أدوات الشرط حرفان ال محل لهما من االعراب أما بقية أدوات 

الشرط فهي أسماء لها محل من االعراب .

1- )من ، ما ، مهما ( تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط الزمًا أو فعاًل ناقصًا ، أوفعاًل متعديًا 

استوفى مفعوله ، وتعرب مفعواًل به إذا كان فعل الشرط متعديًا لم يستوف مفعوله . 

2- ) متى وأيَّاَن ( وتعربان في محل نصب مفعواًل فيه ) ظرف زمان ( .

3- ) أينما وحيثما وأنَّى ( تعرب في محل نصب مفعواًل فيه ) ظرف مكان ( .

4- ) كيفما ( للحال .

به  أومفعواًل  مبتدأ   ، إليه  تضاف  ما  بحسب  وتعرب   ، معربة  وتكون   ) أي   (  -5

       و إذا سبقت بحرف جر أو باسم مضاف فهي مجرورة بحرف اجلر وهكذا. 

fedcbagr
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سادسًا : يجزم فعل الشرط وجوابه إذا كانا فعلني مضارعني وعالمة جزمهما ) السكون أو 

أو   ، ماضيني  كانا  إذا  جزم  محل  في  ويكونان   ) النون  حذف  أو  العلة  حرف  حذف 

مضارعني مبنيني ، ويكون جواب الشرط في محل جزم إذا اقترن بالفاء الرابطة .

سابعًا : يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان اجلواب جملة اسمية ، أو جملة فعلية 

أو  )السني(،  )قد(،أو  أو   ، )لن(  أو   ، النافية(  )ما  بـ  أومسبوقة   ، أوجامد  طلبي  فعلها 

)سوف( وقد ُجمعت في قول الناظم :

اسميــّـــٌة طلبّية ٌ وبجامــــد      ومبا وقد وبلن وبالتسويف

مثال في اإلعراب
         َمْن يحترم الناَس يحترموه .

َمْن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .

يحترم : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون وكسر اللتقاء الساكنني 

             والفاعل ضمير مستتر تقديره ) هو ( .

الناَس : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

النون ألنه من األفعال  يحترموه : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف 

محل   في  مبني  ضمير  والهاء   ، فاعل  رفع  محل  في  مبني  ضمير  والواو  اخلمسة           

                نصب مفعول به وجملتا الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر للمبتدأ ) َمْن(.
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مترين محلول 
     استخرج أسماء الشرط اجلازمة مما يأتي ، وعني فعل الشرط وجوابه وعالمة جزمهما :

1- من يهتْم بعمله يتقْنُه .

2- مهما يخِف اإلنساُن تْظهرُه األياُم .

3- حيثما تستقْم يقدْر لك اهلل جناحًا باهرًا .

4- َأينما يعمل الصادُق يكسْب ثقَة الناِس .

5- َأّياَن ترَع األخوة يكثْر َأصدقاؤك .

ْم لبلدك تسهْم في بنائه . �- أيَّ عمٍل مفيٍد ُتْقدِّ

7- ما تعملوه من خيٍر جتدوه عند اهلل .

اسم الشرط ت
اجلازم 

فعل محله من االعراب
الشرط

جواب عالمة جزمه
الشرط

عالمة جزمه

- 1

 - 2

 - 3

 - 4

 - 5

 - �
 - 7

َمْن

مهما

حيثما

أينما

أيَّاَن

أيَّ
ما

في محل رفع مبتدأ

في محل نصب مفعول به

في محل نصب مفعول فيه ظرف 
مكان

في محل نصب مفعول فيه ظرف 
مكان

في محل نصب مفعول فيه ظرف 
زمان

نصب مفعول به منصوب .
في محل رفع مبتدأ

يهتم

يخِف

تستقْم

يعمِل

ترَع

تقدم
تعملوا

السكون

حذف حرف العلة

السكون

السكون وكسر 
اللتقاء الساكنني

حذف حرف العلة

السكون
حذف النون

يتقْن

تظهر

يقدْر

يكسْب

يكثْر

تسهْم
جتدوا

السكون

السكون

السكون

السكون

السكون

السكون
حذف النون

احلل :
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التمرينات 
  1       

     استخرج أدوات الشرط اجلازمة واذكر محلها من االعراب ، وحدد فعل الشرط وجواب 

  الشرط واذكر عالمة جزمهما ، فيما يأتي :

أ - قال تعالى :

1-                                                                                                             البقرة/215

2-                                                                                                              التغابن/17 

-3

 سبأ/12 

4-                                                                                                             النحل/ �7 

5-                                                                                                            البقرة/ �10 

ب- قال الشاعر :

1- فنفسَك فاحفظها عن الغي والـــردى            متى تغوها يــــغَو الـــذي بــــَك يهتــــدي

2- من تلَق منهم تقْل القيَت سيدهــــــم              مثُل النجوم التي يســري بهــــا الســـاري

3- وال أمتنـــى الشــــرَّ والشـــرُّ تاركــــي              ولكن متى ُأْحَمــــْل علـــــــى الشر أركِب

2      

    استخرج أدوات الشرط وبني داللتها ، وحدد فعل الشرط وجواب الشرط واذكر زمنها فيما يأتي :

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                              النساء/�7
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 -2

 البقرة/110 

ب- قال الشاعر :

1- إْن يسألوا احلَق يعطوُه وإن ُخـبروا          في اجلهد ُأدرَك منهـــم طيُب أخبـــــاِر

ُه رهـــٌب يســـــتدِعِه َرغـــــــــُب 2- يسعى به أمٌل مـــــن دونــه أجـــٌل           إْن كفَّ

3- إن طاَل لم ميلل وإن هي أوجـــزت         ودَّ احملّدُث أنَّهـــــــــــــا لم توجـــــــــــِز

4- ومن هاَب أسباَب املنـــــــايا ينْلَنُه          ولو رام أســـــباَب الســــــماِء بســــلِم

3      

اقتران جواب     حدد أدوات الشرط اجلازمة وفعل الشرط وجواب الشرط ، ثم بني سبب 

الشرط بالفاء الرابطة فيما يأتي :

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                              النساء/ �3 

 -2

 األعراف /131 

3-                                                                                                          يونس/72 

 -4

 البقرة/2�3 

5-                                                                                                            البقرة /150 

43210/.-
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�-                                                                                                             البقرة/2�9 

 -7

النساء / 172

 -�

الكهف/39 -40 

9-                                                                                                       آل عمران/115 

4      

    امأل الفراغات التالية بفعل مضارع مناسب يكون جوابًا للشرط ، مراعيًا عالمات إعراب 

الفعل املضارع املختلفة ثم بني عالمة جزمه والسبب .

1- أينما ننِب مدرسة  ..........  .

2- كيفما تقابل الناس بإحسان ............  .

3- أي ساعة تأِت ...........  .

4- مهما تكتم من أمرك ..........  .

5- ما تزرْع من خير ..........  .

�- إن تهملوا اليوَم دروسكم .......... غدًا .

7- َمْن يتكبروا على الناس ...........  .

�- أيَّ طريٍق تختْر في احلياة ......... مستقبلك .

9- َأنَّى تتعاونوا ...........  .

10- َأيَّان يسَع اإلنسان إلى النجاح ............  .

ÁÀ¿¾½¼»ÂÈ
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5      

    أنشئ جماًل مفيدة مضبوطة بالشكل ثم حدد أدوات الشرط اجلازمة وفعل الشرط وجواب 

الشرط :

1- اسم شرط يعرب مبتدأ واذكر السبب .

2- اسم شرط يعرب مفعواًل به واذكر السبب .

3- اسم شرط يعرب مفعواًل فيه واذكر السبب .

4- اسم شرط يعرب حااًل .

5- اسم شرط يعرب مفعواًل مطلقًا واذكر السبب .

�      

     أدخل اسم الشرط ) أيُّ ( في خمس جمل مختلفة املواقع اإلعرابية ثم بنّي معناها وإعرابها 

مع الضبط بالشكل .

7      

   أعرب أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط فيما يأتي :

أ- قال تعالى :

1-                                                                                                             محمد/�3 

 -2

البقرة/272 

3-                                                                                                      آل عمران/ 145 
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ب- قال الشاعر :

ولسُت بحالِل التالِع مخافًة       ولكن متى يسترفِد القوُم َأرفِد

�       

قال الشاعر زهير بن أبي سلمى :

ومْن يُك ذا فضٍل فيبخــْل بفضلــــه        على قومه ُيستغَن عنـــه وُيذمِم

ومن يجعِل املعروف من دون عرضِه       يِفْرُه ومن ال يتِق الشتَم ُيشتـِم

1- ما احلكم التي نستلهمها من هذين البيتني ؟ وضح ذلك على نحو موجز بأسلوبك .

2- حدد أدوات الشرط اجلازمة وفعل الشرط وجواب الشرط وأعربها .

3- أعرب الكلمات ) ذا فضٍل ، يذمِم ، املعروف ، عرضه ( .

لنعمل معًا ... من أجل عراق خاٍل من التلوث.
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بناء الفعل املضارع 

النص :

أواًل :

1 - قال تعالى : 

 البقرة /233 

2 - قال جرير :

إنَّ العيوَن التي في طرفها حـــــوٌر       قتْلَننــــا ثم لـم ُيحينْيَ قتالنـا 

َيْصَرْعَن ذا اللِب حتى ال حراك به      وهنَّ َأضعُف خلِق اهلِل إنسانـا

ثانيًا :

 أ - قال تعالى :

1 -                                                                                                            األنبياء/57 

 - 2

 يوسف / 32 

 - 3

اإلسراء/ �2

ب - قال الشاعر :

ال متَدَحنَّ امرءًا حتى جترَبُه       وال َتذَمنَّه من غير جتريِب

ÍÌËÒ
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العرض :

    إن األصل في الفعل املضارع أن يكون معربًا ، فتتغير حركة آخره بحسب العوامل التي 

تدخل عليه ، فيأتي مرفوعًا إذا لم يسبق بناصب أو جازم ، ويكون منصوبًا إذا سبق بحرف 

من أحرف نصب الفعل املضارع . ويكون مجزومًا إذا سبق بحرف من األحرف التي جتزم فعاًل 

مضارعًا واحدًا ، أو أداة من أدوات الشرط التي جتزم فعلني .

ويأتي الفعل مبنيًا في حالتني فقط هما :

1 - البناء على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثل ) العامالُت يعمْلَن بجٍد ونشاط في 

املصنع ( وكقوله تعالى :                                                                           البقرة / 233 

2 - البناء على الفتح اذا اتصلت به نونا التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة مثل ) واهلل ألعملنَّ على 

تقدِم بلدي ، وألرفعنَّ اسمه عاليًا بني األمم ( ، وكما في قوله تعالى: 

                                                                                                                  يوسف/ 32

    إذا عدنا إلى املجموعة األولى من النصوص املذكورة جند أن األفعال املضارعة التي وردت 

تسمى  املؤنث  على جمع  تدل  بنون  اتصلت  قد    ) وَيْصَرْعَن   ، وُيحينْيَ   ، ُيرِضْعَن   ( فيها 

أنَّها مبنية على السكون  ) نون النسوة ( ، وإذا نظرنا إلى حركة احلرف األخير فيها جند 

وسبب ذلك هو اتصال نون النسوة بتلك األفعال . لذلك نقول : إنَّ الفعل املضارع يبنى على 

السكون إذا اتصلت به نون النسوة . فالفعل ) يرِضْعن ( . يرضْع : فعل مضارع مبني على 

السكون التصاله بنون النسوة . والنون ضمير رفع متصل مبني في محل رفع فاعل .

وهكذا تعرب األفعال املضارعة التي تتصل بنون النسوة كالفعل )يتفطْرَن( في قوله تعالى:               

ª©³»                                                                                                                       مرمي/90
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 ومثل : ) الفتياُت املهذباُت يتمتْعَن باخللِق الرفيع ( .

 ،      وإذا عدنا مرة ثانية إلى املجموعة الثانية من النصوص جند األفعال املضارعة ) أَلكيَدنَّ

وليسجَنَّ ، وليكونًا ) وليكوَنْن ( ، وتعِرَضنَّ ، ومتَدَحنَّ ( قد اتصلت بنون أخرى تفيد 

التوكيد تسمى ) نون التوكيد ( وهي نوعان مشددة تسمى )نون التوكيد الثقيلة( وتوكيذها 

أشد ، ومخففة وتسمى ) نون التوكيد اخلفيفة( ، وتوكيدها أقل من األولى ، ألن تكرار 

النون مبنزلة تكرار التوكيد ، ونونا التوكيد حرفان من أحرف املعاني . وقد اجتمعت النونان 

في قوله تعالى : ) وَلِئْن لم يفعْل ما آُمُرُه َلُيسَجَنَّ وليُكونًا من الصاغريَن ( ، فالنون الثقيلة 

( . واخلفيفة في )يكونًا( أي ) يكوَنْن ( . املشددة في )يسجَنَّ

     وإذا نظرنا إلى حركة آخر األفعال املضارعة املتصلة بنوني التوكيد جندها مبنية على الفتح 

لذا نقول : إنَّ الفعل املضارع يبنى على الفتح اذا اتصل بنوني التوكيد الثقيلة واخلفيفة ، 

ونون التوكيد حرف ال محل له من االعراب ولها تأثيران في الفعل ، أحدهما : في اللفظ 

وهو بناء الفعل املضارع على الفتح واآلخر في املعنى ، وهو حتويل زمنه إلى االستقبال بعد أن 

كان يدل على احلال واالستقبال . فإذا قلت : )ِإنَّ زيدًا ليقوُم( يدل على زمن الفعل )يقوُم( 

( ، كان ذلك جواب قسم ودل زمن الفعل  على احلال واالستقبال . وإذا قلت )ِإنَّ زيدًا ليقوَمنَّ

على االستقبال ال غير ، ألنَّ نون التوكيد ال تدخل علىاالفعال التي ال تدل على االستقبال. 

اتصااًل مباشرًا ووقع في  التوكيد  به نون  اذا اتصلت  الفتح  الفعل املضارع على       ويبنى 

جواب قسم ، وكان الفعل مثبتًا دااًل على االستقبال ، مقرونًا بالالم ، غير مفصول عنها 

بفاصل، فيكون توكيد فعل املضارع في هذه احلالة واجبًا كما في قوله تعالى : 

DCK مرمي/ ��
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ومثل ) واهلِل ألبذَلنَّ النصيحَة إلخواني ( . أما إذا فقد شرطًا من تلك الشروط فيمتنع توكيد 

الفعل املضارع بالنون ويبقى الفعل مرفوعًا مثل ) واهلِل لسوف أبذُل النصيحة إلخواني (. 

من  وامتنع  آخره  على  الظاهرة  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل   ) أبذُل   ( فالفعل 

التوكيد ألنه فصل بينه وبني الم التوكيد بـ ) سوف ( ، وكذلك إذا كان الفعل منفيًا مثل 

)واهلِل ال ُأساعُد الغشاَش( أو إذا دل على احلال مثل ) تاهلل أَلفي بعهدي اآلن ( وهكذا .

     إن املضارع يبنى  على الفتح إذا كان اتصاله بنون التوكيد اتصااًل مباشرًا كما في النصوص 

املذكورة ، واملقصود باالتصال املباشر ، أالَّ يكون هناك فاصل بني نون التوكيد وآخر الفعل 

الفعل  يكون  فصل  وإذا   ) املخاطبة  ياء  أو   ، اجلماعة  واو  أو   ، االثنني  ألف   ( مثل  املضارع 

املضارع معربًا في هذه احلالة . فالفصل بألف االثنني كما في قوله تعالى : 

يونس/ �9 

نون  النون )  الناهية ( .وعالمة جزمه حذف  بـ ) ال  : فعل مضارع مجزوم  تتبعان (  فـ ) 

األفعال اخلمسة ( ومثال الفصل بواو اجلماعة قوله تعالى :

 آل عمران / ��1 

 فـ ) تبُلونَّ ( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون احملذوفة لتوالي األمثال ألنه من األفعال 

اخلمسة ، ومثال الفصل بياء املخاطبة قوله تعالى : 

                          زب  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀرب        مرمي / �2 
النون ألنه من األفعال اخلمسة والياء  تَرِينَّ ( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف   ( 

احملذوفة اللتقاء الساكنني في محل رفع فاعل ونون التوكيد ال محل لها من االعراب . 

     قد يكون القسم محذوفًا تدل عليه الالم املوطئة لقسم محذوف أو املشعر به كقولك )لئْن 

درسَت لتنجَحنَّ ( .

¯®¬«Æ
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    ونون التوكيد كثيرًا ما تدخل على الشرط املسبوق بـ ) ما ( الزائدة للتوكيد إذا كان أداة 

الشرط ) إْن ( كقوله تعالى : 

 األنفال / �5 

 وقوله تعالى : 

 االسراء /�2 

وتوكيد الفعل جائز في هذه احلالة . ولم ترد في القرآن الكرمي في هذه املواضع إالَّ مؤكدة ألن 

) ما ( الزائدة تفيد التوكيد ، فهي شبيهة بالم القسم في التوكيد .

إذا كان مسبوقًا بطلب كاألمر والنهي واالستفهام  الفعل كثيرًا  التوكيد على  وتدخل نون 

والتمني ، ويكون التوكيد جائزًا أيضًا كقوله تعالى : 

 البقرة / 147 

وكقول الشاعر :

ُه من غير جتريب ال متَدَحنَّ امرءًا حتى جتربه          وال تذمنَّ

    فحكم اتصال نون الوكيد بالفعل املضارع   ) واجٌب أوجائٌز أوممتنٌع ( ، كما ذكرنا والفرق 

بني نون النسوة ونون التوكيد ما يأتي :

نون  مع  الفتح  ومبنيًا على  النسوة  نون  مع  السكون  مبنيًا على  املضارع  الفعل  يكون   - 1

التوكيد .

2 - نون النسوة ضمير متصل مبني يعرب في محل رفع فاعاًل ، ونون التوكيد حرف من 

أحرف املعاني ال محل له من االعراب .

utsrqponmv
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3 - نون النسوة مبنية على الفتح دائمًا أما نون التوكيد فتكون مشددة مبنية على الفتح  إذا 

كانت ثقيلة ، وساكنة إذا كانت خفيفة .

4 - نون النسوة ال تؤكد الفعل ونون التوكيد تفيد توكيد الفعل .

5 - يدل زمن الفعل املضارع على االستقبال مع نون النسوة و نون التوكيد . ألنها تنقل زمن 

الفعل من احلال واالستقبال إلى املستقبل فقط .

            القواعد 

الداخلة  العوامل  بحسب  مجزومًا  أو  منصوبًا  أو  مرفوعًا  يأتي  املعرب  املضارع  الفعل   -1

عليه.

2- يبني الفعل املضارع في حالتني فقط هما :

أ- البناء على السكون ، إذا اتصلت به نون النسوة مثل : )املدرساُت يؤدْيَن رسالًة ساميًة (. 

و)الطبيباُت يعاجْلَن املرضى( .

ب- البناء على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة اتصااًل مباشرًا مثل )واهلل 

أَلحِرَصنَّ على دراستي ( .

3 - يجب توكيد الفعل املضارع إذا وقع جوابًا للقسم ، وكان مثبتًا ، يدل على املستقبل 

مقرونًا بالم التوكيد ، غير مفصول عنها بفاصل مثل : )واهلِل ألعمَلنَّ بجٍد وإخالٍص في 

سبيل وطني وشعبي( .
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نة من )إن( الشرطية و)ما(  4 - يجوز توكيد الفعل املضارع إذا كان مسبوقًا بـ )إّما( املكوَّ

الزائدة مثل : )إما تقولنَّ الصدق ُتفلْح( أو كان مسبوقًا بطلب كاالمر والنهي واالستفهام 

الوطن  ما ميلك من طاقة ألن  بأقصى  منا  . و)ِلَيعمَلنَّ كلٌّ  تهمَلنَّ واجبك(  : )ال  مثل 

بحاجة إلى جهد كل مخلص( .

5 - ميتنع توكيد الفعل املضارع إذا لم تتوافر فيه شروط وجوب التوكيد أو جوازه ، كأن لم 

يسبق بقسم مثل : )يحرُص أبناؤنا على طلب العلم ألن مطلبه فريضٌة( ، ويكون الفعل 

املضارع معربًا .

� - يبقى الفعل املضارع معربًا إذا لم يتصل بنون التوكيد اتصااًل مباشرًا ، وُفصل بني النون 

والفعل بفاصل ، مثل )ألف االثنني ، أو واو اجلماعة ، أو ياء املخاطبة( مثل : )وربي 

ض عنها  َلُتساِعُدنَّ احملتاجني( ، فالفاصل هنا واو اجلماعة احملذوفة اللتقاء ساكنني واملعوَّ

بضمة .

أمثلة في اإلعراب 
    العراقياُت َيغرسَن في أبنائهَن حبَّ الوطن .

العراقياُت : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

يغرسَن : )يغرْس( : فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة و)نون النسوة( 

. املبتدأ  خبر  رفع  محل  في  )يغرْسَن(  وجملة   . فاعل  رفع  محل  في  مبني  متصل  ضمير 

في : حرف جر .

( ضمير  أبناِئهَن : )أبناء( : اسم مجرور بحرف اجلر وعالمة جره الكسرة ، مضاف و)هنَّ
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       مبني في محل جر مضاف إليه .

حبَّ : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مضاف .

الوطن : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.

           واهلِل ألنصَرنَّ املظلوَم .

واهلل : الواو : واو القسم ، حرف جر .

اهلِل : لفِظ اجلاللِة اسم مجرور بالواو وعالمة جره الكسرة .

ألنصَرنَّ : الالم واقعة في جواب القسم ، تفيد التوكيد .

َأنصَرنَّ : فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون ال محل لها من 

            اإلعراب ، والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا( .

املظلوَم : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

مترين محلول
    استخرج األفعال املضارعة املبنية مما يلي واذكر حالة بنائها وبنّي السبب :

1 - قال تعالى :                                                                                              الُهَمَزة/4

2 - قال تعالى : 

  يوسف/�4 

3 - قال الشاعر : 

ولعمري لقد شغْلـــَت املنايـــــا          باألعادي فكيف يطلنْبَ شغـــال

ABFEDC

lgfedcba`_^]
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4 - وقال الشاعر :

ال حتلَفنَّ على صدٍق وال كــذٍب          فما يفيـــــــُدك إال املأَثَم احَلِلُف

5 - وقال الشاعر : 

قصوٌر كالكواكب المعــــــــاٌت         يَكْدَن ُيضْئَن للساري الظالمـــا

احلل : 

السببحالة بنائهالفعل املضارع املبنيت

1
2
3
4
5

لينبَذنَّ
يأكْلَن

يطلنْبَ

حتلَفنَّ
يكْدَن
ُيِضْئَن

الفتح
السكون
السكون

الفتح
السكون
السكون

التصاله بنون التوكيد الثقيلة
التصاله بنون النسوة
التصاله بنون النسوة

التصاله بنون التوكيد الثقيلة 
التصاله بنون النسوة
التصاله بنون النسوة

f
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التمرينات 

1      

   عني الفعل املضارع املبني ، واذكر حالة بنائه والسبب : 

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                               العلق/ 15 

 -2

 البقرة/ �9 

 -3

 البقرة/ 144  

 -4

 مرمي/ 90 

5-                                                                                                          األحزاب/ 33 

ب- قال الشاعر :

ـــــــــــا      عمــُر الفتى في َأهلــــــــِه مستــــــــودُع  1- إنَّ احلـــــوادَث يخترْمَن وِإمنَّ

2- وتنصُب للجرس اخلفي سوامــــــعًا      يخْلــــَن مناجــــــاة الضميــــــــر تناديا

3- ولئن كنُت لم ُأمت من جوى احلــز      ِن عليـــــــــــه ألبلَغـــــــــْن مجهـــــودي 

      أُلقيَمنَّ مــــأمتًا لنجــــــــوم الــــــــــ       ليل زهـــــــرًا يلطْمَن ُحمـــــــــَر اخلدوِد 

4- فال تعترْض في االمر تكفي شؤونه      وال تنصحــــــــــْن إال ملــن هو قابلــــــــه

¸¶µ´³²±

YBA@?>
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2      

      قال ابن عباس )رضي اهلل عنه ( : ) قال لي أبي يا بنّي أرى أمير املؤمنني قد اختصك دون 

َبنَّ عليك كذبًا ، وال تغتْب عنده  َمن ترى من املهاجريَن واالنصار ، فاحفظ عني ثالثًا : ال ُيجرِّ

ًا (  مسلماً ، وال تفشنَيَّ له سرَّ

     ما نوع ) ال ( التي وردت في النص ، وما إعراب الفعل املضارع بعدها ؟

3      

قال تعالى : 

النساء/119-117

      وردت في اآلية الكرمية أفعال مضارعة ، اتصلت بها نون التوكيد الثقيلة ، بني قسٌم 

منها، ولم ينَب القسم اآلخر . حدد أفعال كل قسم وبنّي سبب البناء وعدمه .

4      

    أسند األفعال املضارعة التالية إلى نون النسوة في جملة مفيدة ثم أعرب األفعال .

 ) يشارك ، يؤدي ، يتعلم ( 

utsrqpo nmlkj

wvx¢¡� ~}|{zy
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5      

      أدخل نون التوكيد الثقيلة مرة ونون التوكيد اخلفيفة مرة أخرى في جمل مفيدة على 

األفعال املضارعة التالية ، واضبطها بالشكل ثم أعرب األفعال . 

) يعمل ، أقوم ، نتعاون (

�      

     اذكر سبب امتناع األفعال املضارعة في اجلمل التالية من التوكيد . 

1- يسعُد الوطُن بأبنائه املخلصني .

2- واهلل ال يتقدُم البلد إذا كنا متفرقني .

3- تاهلِل َلسوَف نبني وطَننا باحملبة .

4- يصدُق التلميُذ في أقواِلِه اآلن .

5- وحِقك لن أتأخرَ  عن خدمِة املواطنني .

7      

      مانوع توكيد الفعل املضارع فيما يلي ، واذكر السبب .

1- إّما تفَعَلنَّ اخلير تنل جزاءه.

2- التهِمَلنَّ واجَبَك والتقصَرنَّ في عملكَ .

ا نفسه في تصرفاته.  3- ِليحاسنبَّ كلٌّ منَّ

4- وحياتَك أُلحَافظنَّ علىنظافة مدينتي .

5- ورب الكعبة الأخوُن الصداقَة . 
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�       

1- قال املتنبي :

إذا رأيــت نيوب الليــــث بارزة            فال تظَنَّ أن اللــــيث يبتسمُ 

2- وقال القطامي :

 فهن ينبذن من قول يصنب به         مواقع املاء من ذي الغلة الصادي 

1- ما معنى البيت األول؟

2- مامعاني الكلمات ) ينبذن ، ذي الغلة ، الصادي ( .

3- استخرج األفعال املضارعة وأعربها .

9       

    استخرج األفعال املضارعة من النصوص التالية وأعربها .

أ- قال تعالى:

-1

البقرة/155

-2

 مرمي/ �4

 -3

البقرة/ 110

9876543210:;
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-4

 النساء/ 9

 -5

اجلاثية/ 12

ب- قال الشاعر : 

1- وأقبل ميشي في البساط فمـا درى         إلى البـــحر يسعى أم إلى البدر  يرتقي 

2- ال تنــــَه عـــن خلٍق وتـــأتَي مثلــه          عاٌر عليــــــــك إذا فعـــــلت عظـــــيُم 

3- ومــن يوِف ال يذمم  ومن يهد قلبه         إلــــــــــى مطمئــن الـــبر ال يــتجمجم 

4- ولقـــــــد علــــــمت لتأتني منيتي          إنَّ املنــــــايا ال تطــــــيش سهـــــــامها 

5- ولــــــم أر ملـكًا قط يدعى بدونه          فيــــــرضى ولكن يجهلــــــون وحتــلُم

10     

أ - ُاكتب سورة البلد في دفترك ، واستخرج منها األفعال وأعربها : 

ب- ما معاني الكلمات التالية التي وردت في السورة ) كبد ، لبدًا ، النجدين ، العقبة ، ذي 

مسغبة ( ؟

DEFGHIJKL
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ثالثًا- فعل األمر 

أ - قال تعالى : 

1-                                                                                                                نوح/ �2  

2-                                                                                                                طه/72  

3-                                                                                                               احلجر/ �4  

                                                                                                         -4

ب- قال الشاعر :

1- قــــــــــم للمعلم وفِّه التبجيـــــال        كـــاد املعلـــم أن يكـــــون رســــوال 

عاني عند مفترق الـــدرب        لقد َجلَّ ما أخفيه مـــن ألـــم القلب  2- قفا ودِّ

3- قوموا قيامًا على أمشاط أرجلكم        ثم افزعوا قد ينال األمن َمْن فزعـــا

العرض : 

      ورد في النصوص السابقة األفعال ) اغفْر ، واقِض ، وادخلوا ، وأقْمَن ، وآتنَي ، وأطعن 

وقم ، ووفِّه ، وقفا ، وقوموا ، وافزعوا ( ، وهذه االفعال كلها دلت على طلب ِإحداث فعل 

لذا يسمى كل منها فعل الطلب أو ) فعل االمر ( . 

±°¯®²¹

¯®¬«
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اكتْب   ( مثل   ) افعل   ( صيغة  وهي  مخصوصة  بصيغة  طلب  على  دل  ما  األمر  وفعل      

الداللة على األمر  واذهْب(، وال يكون بهذه الصيغة إال للمخاطب ، وعالمة فعل األمر ، 

بصيغته املخصوصة وقبول نون التوكيد مثل ) اكتنَبَّ ، اذَهنَبَّ ( . 

     وفعل األمر من األفعال املبنية ، والبناء أصل فيه كما في الفعل املاضي ، وإذا رجعنا إلى 

النصوص املذكورة ونظرنا إلى آخر فعل األمر جند أنَّ له أربع حاالت من البناء :

1- البناء على السكون إذا كان صحيح اآلخر ومسندًا إلى املخاطب كاألفعال التي وردت في 

النص )اغفْر ، قْم ( ، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة كاألفعال في اآلية 

الكرمية ) أقْمَن ، وآتنْيَ ، وأطْعَن ( . والنون ضمير مبني في محل رفع فاعل . 

2- حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل اآلخر كالفعل ) اقِض ، وفِِّه ( .

      ومثل ) ِاخَش واسَع وادُع واسُم وارِم واسِر ( .

وقفا    ، ادخلوا   ( األفعال  مثل  اجلماعة  واو  أو  االثنني  ألف  به  اتصلت  إذا  النون  3- حذف 

وقوموا ، وافزعوا ( أو ياء املخاطبة مثل ) اكتبي ، واجتهدي ( وتعرب الضمائر املتصلة 

في محل رفع فاعال . 

خير  فيه  ما  اعمَلنَّ   ( كقولنا  أواخلفيفة  الثقيلة  التوكيد  نونا  به  اتصلت  إذا   : الفتح   -4

الوطن، واكسنَب األجَر والثواب ( ففعل األمر ) اعمَلنَّ ( مبني على الفتح التصاله بنون 

التوكيد اخلفيفة  الفتح التصاله بنون  الثقيلة ، والفعل ) اكَسنْب ( مبني على  التوكيد 

والفاعل ضمير مستتر تقديره ) أنت ( ، ونون التوكيد حرف ال محل له من اإلعراب .
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            القواعد 

1- فعل األمر ما دل على طلب بصيغة مخصوصة ، وعالمته الداللة على الطلب وقبول نون 

التوكيد . 

2- فعل األمر مبني دائماً ، والبناء أصل فيه . 

3- حاالت بناء فعل األمر أربع ) السكون ، وحذف حرف العلة ، وحذف النون، والفتح(. 

أ- يبنى على السكون إذا كان صحيح اآلخر ومسندًا إلى املخاطب املفرد كقوله تعالى: 

 اإلنسان/24 

أو كان مسندًا إلى نون النسوة كقوله تعالى : 

 األحزاب/33 

ب- حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر كقوله تعالى :

  األحزاب/1 

جـ- حذف النون إذا أسند إلى ) ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة ( كقوله تعالى : 

 البقرة/ 125 

د- البناء على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة مثل : ) اسعنيَّ في اخلير 

وأمَرْن باملعروف ( . 

ç æåäãâáàßÞ
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مثال في اإلعراب 
قال تعالى : زب ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  رب 

 البقرة /45 

استعينوا : فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بواو اجلماعة والواو ضمير متصل مبني 

                 في محل رفع فاعل . 

بالصبر : الباء حرف جر . 

الصبر : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره . 

الكسرة  جره  وعالمة  مجرور  معطوف  اسم   : الصالة   ، عطف  حرف  الواو   : والصالة 

                 الظاهرة في آخره . 

مترين محلول 
     استخرج أفعال األمر مما يلي واذكر حالة بنائها مع ذكر السبب . 

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                               هود/112  

2-                                                                                                               هود/44  

3-                                                                                                             يوسف/99 

ب- قال الشاعر : 

ُر  يا نظريكما      تريا وجوَه األرض كيف ُتصوَّ ياصاحبيَّ تقصَّ

جـ- ابِن الوطنَّ باحلب واإلخالص ، واسَع من أجل إسعاد أبنائه ، وارَق به إلى املجد، وابذَلنَّ 

تِه كل غاٍل ونفيس ، وكْن له ابنًا بارًا .         من أجل عزَّ

[ZYf
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السببحالة بنائه فعل األمرت

أ - 1-
-2     

-3     
ب - 

ج-

استقم 
ابلعي 
أقلعي

ادخلوا 
تقصيا 

تريا 
ابِن

اسَع 
ارَق 

ابذَلنَّ
كْن

السكون 
حذف النون 
حذف النون 
حذف النون 
حذف النون 
حذف النون 

حذف حرف العلة 
حذف حرف العلة 
حذف حرف العلة 

الفتح 
السكون 

صحيح اآلخر مسند إلى املخاطب املفرد .
التصاله بياء املخاطبة .
التصاله بياء املخاطبة .
التصاله بواو اجلماعة .
التصاله بألف االثنني .
التصاله بألف االثنني .

ألنه معتل اآلخر .
ألنه معتل اآلخر.
ألنه معتل اآلخر.

التصاله بنون التوكيد الثقيلة .
صحيح اآلخر مسند إلى املخاطب .

التمرينات 

1       

     استخرج فعل  األمر مما يلي وبني حالة بنائه واذكر السبب .

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                              احلجر/94 

احلل : 

43210/.
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 -2

 الفرقان/�5  

3-                                                                                                             امللك/15 

 -4

البقرة 144  

-5

 املائدة/90 

�-                                                                                                                النحل/��  

ب- قال الشاعر : 

1- َفُخْذ من أخيَك العفو واغفْر ذنوبه       والتك في كـــل األمـــور معاتبــــًا

2- كن ابَن من شئت واكتسْب أدبــــًا        يغنـــيك محمــــودُه عن النســِب

2      

أوصى أٌب ابنه فقال : 

َم ازداَد ، والق أهل اخلير ، فإنَّ لقاءهم عمارٌة       ) بني اْحُلْم فإنَّ َمْن َحُلَم ساَد ، ومن َتَفهَّ

ْد نفَسَك السماَح ، وتخير لها من كلِّ ُخلٍق أحسَنه ، وَأكرْم نفَسَك من كلِّ  للقلوِب ، عوِّ

َدنيٍة، وإْن ساقتَك إلى الرغائب ( .
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1- ما الدروس والعبر التي استخلصتها من هذا القول ؟ ُاكتبها في دفترك . 

2- ما معاني الكلمات ) َحُلَم ، ساد ، عمارة للقلوب ، دنية ، الرغائب (. 

3- استخرج أفعال األمر وأعربها . 

3      

قال الشاعر : 

رًا         وابغْض فُيمسي الكوُن سجنًا مظلمًا  أحبْب فيغدو الكـــوُخ كــــونًا نيِّ

1- اشرح البيت موضحًا أهمية احلب بني الناس ، واستشهد على ذلك مبا حتفظ. 

2- استخرج أفعال األمر وأعربها . 

3- أعرب قوله ) فيمسي الكون سجنًا مظلمًا ( . 

4      

     هاِت فعل األمر من األفعال التالية ، ثم أدخلها في جمل مفيدة مبينًا حالة بناء فعل األمر 

مع ذكر السبب . 

ى ، زها ، سرى ، سار ، طوى (  ) سامَح ، حفظ ، تال ، داوى ، َعفا ، زكَّ

5      

    هاِت الفعل املضارع وفعل األمر لالفعال املاضية التالية ثم بني حالة بناء فعل األمر واذكر 

السبب : 

َعِلَم ، عاون ، عاَش ، عاد ، أفتى ، فدى ، قضى ، لبَّى ،غشَّ ، خشي ، متنَّى ، كسا ، محا
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�       

    هات األفعال اخلمسة لألفعال املضارعة ، وأسند الفعل األول إلى ألف االثنني ، والثاني إلى 

واو اجلماعة والثالث إلى ياء املخاطبة ، ثم هات فعل األمر من كل فعل منها وأدخله في جملة 

مفيدة مبينًا حالة بنائه مع ذكر السبب . 

) ينصُر ، يفهُم ، نقرأ ( 

7       

    خاطب بالعبارة التالية املفردة املؤنثة واملثنى واجلمع بنوعيهما ، ثم استخرج فعل األمر 

وحالة بنائه واذكر السبب . 

) إذا نصحَت أخاَك فامحْضُه النصيحةَ  (

�      

      أنشى جماًل مفيدة مضبوطة بالشكل ملا يأتي : 

1- فعل أمر مبني على حذف النون واذكر السبب .

2- فعل أمر مضارعه فعل معتل اآلخر بالياء واذكر عالمة بنائِه . 

3- فعل أمر مسند إلى ياء املخاطبة واذكر عالمة بنائه . 

4- فعل أمر مبني على الفتح واذكر السبب . 

5- فعل أمر مسند إلى املخاطب املفرد واذكر عالمة بنائه . 

�- فعل أمر مسند إلى ألف االثنني واذكر عالمة بنائه .

7- فعل أمر مبني على حذف حرف العلة واذكر السبب . 

    خاطب بالعبارة التالية املفردة املؤنثة واملثنى واجلمع بنوعيهما ، ثم استخرج فعل األمر 

وحالة بنائه واذكر السبب . 

) إذا نصحَت أخاَك فامحْضُه النصيحةَ  (

�      

      أنشى جماًل مفيدة مضبوطة بالشكل ملا يأتي : 

1- فعل أمر مبني على حذف النون واذكر السبب .

2- فعل أمر مضارعه فعل معتل اآلخر بالياء واذكر عالمة بنائِه . 

3 فعل أمر مسند إلى ياء املخاطبة واذكر عالمة بنائه . 
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9      

     استخرج األفعال املبنية واذكر حالة بنائها مع ذكر السبب . 

أ- قال تعالى : 

1-                                                                                                               لقمان/15 

2-                                                                                                               البقرة/31  

3-                                                                                                              األنعام/99  

4-                                                                                                               الزمر/73  

5-                                                                                                               النحل/�9  

�-                                                                                                                الكهف/5 

ب- قال املتنبي : 

نَّ احلساَم اليمانيـــا  إذا كنَت ترضى أن تعيش بذلٍة        فال تستِعدَّ

وال تستطيَلنَّ الرماَح لغـــــــارٍة        وال تستجيَدنَّ العتاَق املذاكيـا

10     

أ- اقرأ سورة اجلمعة في القرآن الكرمي واستخرج منها مايأتي :

1- األفعال املضارعة وأعربها . 

2- األفعال املاضية وأعربها . 

3- أفعال األمر وأعربها . 

ب- ما معنى الكلمات اآلتية : )يسبُح ، امللك القدوس ، التوراة ، أسفاراً ، وذروا(

ihgfjx
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إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر 

        1- املاضي 

الفعل             )1(                      )2(                     )3(                   )4( 

َسُرَو               َسُرْوُت                 َسُرَوْت                   َسُرَوا                   َسُروا

َرِضَي              َرِضيُت                  َرضَيْت                   َرضَيا                   َرُضوا 

 َغَزا                َغَزْوُت                   َغَزْت                     َغَزَوا                    َغَزْوا

العرض : 

الناقصة  ، ولألفعال  اآلخر  معتلة  ناقصة ألنها  تسّمى  َغَزا (   ، َرِضَي   ، َسُرَو   ( األفعال 

أحكام عند إسنادها إلى الضمائر هي : 

النسوة ، ونا  الفاعل ، ونون  تاء  الرفع املتحرك )  الناقص إلى ضمير  إذا ُأسند املاضي   -1

املتكلمني ( يراعى اآلتي : ِإن كانت الُمه ) أي احلرف األخير منه ( واوًا أو ياًء بقيتا على 

حاليهما مثل : َسُرْوُت ، َرِضيُت ، سروَن ، رضني ، َسُرونا ، رِضينا ( ، وإن كانت الالم 

ألفًا ُردت إلى أصلها في الثالثي مثل : ) َغَزوُت ، وَغَزْوَن ، وَغَزونا ( ، وُقلبت ياًء في غير 

الثالثي ، مثل : ) َأعطيُت ، واستدعيُت ، وأعطنَي ، واستدعنَي ، وأعطينا واستدعينا ( . 

واوًا  المُه  كانت  فِإن   : التأنيث  تاء  به  واتصلت  الغائبة  إلى  الناقص  املاضي  أسند  وإذا   -2

بقيتا وفتحتا ، مثل : ) َسُرَوْت ، وَرِضَيْت ( ، وإن كانت الالم ألفًا ُحذفت في الثالثي   
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      وغيره ، مثل : ) َغَزْت ( و) أعَطْت ، واستدَعْت ( .

3- وإذا ُأسند املاضي الناقص إلى الضمير الساكن : فإن كان ذلك الضمير ) ألف االثنني ( 

بقي الفعل على حاله إذا كان واويًا أو يائيًا : ) َسُرَوا ، ورِضَيا ( ، وإن كانت المه ألفًا 

ُرّدت إلى أصلها في الثالثي ، مثل : ) َغَزَوا ( ، وُقلبت ياًء في غير الثالثي ، كما في 

الرباعي ) َأعطيا ( ، واخلماسي ) انتقيا ( ، والسداسي )استدعيا( . 

4- أما إذا كان الضمير الساكن الذي َأسند إليه الفعل الناقص هو ) واو اجلماعة ( فُتحذف 

الم الفعل : واوًا كانت أو ياًء أو ألفًا ، ويضم احلرف الذي قبل الواو والياء احملذوفتني 

ملناسبة واو اجلماعة ، مثل : ) َسُروا ، َرُضوا ( ، ومثلهما : َصُنو ، َفُرو ، وكذلك كل 

فعل ثالثي معتل باأللف فإن أصلها واو ، مثل : دعا : دَعو ، وسما : سَمو . 

@^
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           2- املضارع

الفعل             )1(                      )2(                     )3(                   )4( 

  يدعو              َتْدِعنَي                    َيْدُعَواِن                 َيْدُعوَن                 َيْدُعوَن 

  يرمي             َتْرِمنَي                       َيْرمَياِن                  َيرِمنَي                   َيْرُموَن 

    يخشى           َتْخَشنْيَ                     َيْخَشياِن               َيخَشنْيَ                 َيْخَشْوَن

العرض : 

األفعال : ) يدعو ، يرمي ، يخشى( ناقصة ؛ أَلنها معتلة اآلخر ولها أحكام عند إسنادها 

إلى الضمائر هي : 

1- إذا ُأسند املضارع الناقص إلى ياء املخاطبة : ُحذفت المه ، واوًا كانت ، أو ياًء ، أو الفًا 

وُكِسَر ما قبل الواو والياء احملذوفتني ملناسبة ياء املخاطبة ، مثل : )َتْدِعنَي ،  َتْرِمنَي ( وُفتح 

ما قبل األلف لإليذان باحلرف احملذوف نفسه ، مثل : ) َتْخَشنْيَ ( .

2- إذا أسند املضارع الناقص إلى ألف االثنني فإن كانت المه واوًا أو ياًء بقيت وان كانت 

ويرِمَياِن،   ، يدُعَواِن   (  : مثل   ، االثنني  ألف  قبل  الذي  احلرف  وُفتح   ، ياًء  تقلب  الفًا 

ويخَشَياِن(. 

3- وإذا ُأسند املضارع الناقص إلى نون النسوة فمثل إسناده إلى إلف االثنني تبقى فيه الواو 



101

النسوة   ألف االثنني مفتوح ، وما قبل نون  ما قبل  أن  ياء ، غير       والياء وتنقلب األلف 

 .) ساكن، مثل : ) َيْدُعوَن ، َيرِمنَي ( وفي قلب األلف ياء نقول : ) يخشنْيَ

4- وإذا ُأسند املضارع إلى واو اجلماعة : ُحذفت المه ، واوًا كانت ، أو ياًء ، أو ألفًا ، وضم 

ما قبل الواو والياء ملناسبة واو اجلماعة ، مثل : ) َيْدُعوَن، َيْرُموَن ( وفتح ما قبل األلف  

في الفعل الذي المه ألف ؛ لإليذان باحلرف احملذوف نفسه ، مثل :) َيْخَشْوَن(. 

تنبيه : 
املضارع الناقص الذي المه واو ، مثل : )يدعو ( إذا ُأسند إلى نون النسوة ، بقيت الواو 

على حالها ) يدُعوَن ( ، وتشبه صورته صورة إسناده إلى اجلماعة ، بعد أن حذفنا حرف العلة 

الواو منه : ) يدُعوَن ( وضممنا احلرف الذي قبل الواو احملذوفة ، كما مرَّ بك في العرض . 

a
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         3- األمر 

الفعل             )1(                      )2(                     )3(                   )4( 

اْدُع                 اْدِعي                   اْدُعَوا                     اْدُعْوا                   اْدُعوَن

اْرِم                  اْرمي                    اْرِمَيا                      اْرُمْوا                    اْرِمنَي

  اْخَش              اْخَشْي                  اْخَشَيا                   اْخَشْوا                  اْخَشنْيَ              

العرض : 

األفعال : ) اْدُع ، اْرِم ، اْخَش ( أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة . وأحكامها عند 

إسنادها إلى الضمائر هي : 

1- إذا ُأسند األمر إلى ياء املخاطبة : ُحِذفت المه ، واوًا كانت ، أو ياًء ، أو ألفًا ، وَكِسر ما 

قبل الواو والياء ، مثل : ) اِدعي ، واِرمي ( ملناسبة ياء املخاطبة ، وفتح ما قبل األلف 

احملذوفة ، مثل : ) اخَشْي ( . 

2- إذا ُأسند األمر إلى ألف االثنني : بقيت المه ، إْن كانت واوًا أو ياًء ، مثل : )اْدعَوا ، 

اْرِمَيا( . وُقلبت ياًء إْن كانت ألفًا ، مثل : ) اْخَشَيا ( . 

3- إذا أُسند األمر إلى واو اجلماعة : ُحِذَفْت المه ، واوًا كانت ، أو ياًء ، أو ألفًا ، وُضَم ما قبل 

الواو والياء ، مثل : ) اْدُعوا ، اْرُمْوا ( وُفتح ما قبَل األلِف ، مثل : )اْخَشْوا( . 

4- إذا ُأسنَد األمر إلى نون النسوة : بقيت المه ، إْن كانت واوًا أو ياًء ، مثل : )اْدُعْوَن ، 

( . وُقلبت ياًء إْن كانت ألفًا ، مثل : ) اْخَشنْيَ ( .  اْرِمنْيَ
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مترين محلول 
ُصغ املضارع واألمر من الفعل ) َسَرى ( ، ثم أسند ما تصوغه إلى : ياء املخاطبة وألف 

االثنني ، وواو اجلماعة ، ونون النسوة . 

إلى النونإلى الواو اإلسناد إلى األلفإلى الياءاملصوغ منهالفعل

َيْسِريَسَرى

اْسِر

َتْسِريَن

اْسِري

َيْسِرياِن

اسِريا

َيْسُروَن

اْسُروا

َيْسِريَن

اْسِريَن

التمرينات

1       

واضبط   ، اجلماعة  واو  إلى  مسندًا  مفيدة  جملة  في  التالية  األفعال  من  فعل  كل  أدخل      

بالشكل احلرف الذي قبل الواو :     ) دعا ، َخِشَي ، َرمى (

2       

     أسند الفعلني : ) سما ( و ) َهوَي ( إلى تاء التأنيث الساكنة وألف االثنني وواو اجلماعة 

ونون النسوة وتاء الفاعل ، واضبط آِخر الفعل في كلِّ جملٍة . 

3       

    أدخل كل فعل من أفعال األمر التالية في جملة مفيدة مسندًا إلى ألف األثنني ونون النسوة 

وواو اجلماعة ، واضبط بالشكل آخر الفعل في كل جملة :    )  اْسَع ، اْرِم ، اْغُز (

احلل : 
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4      

    أدخل كل فعل من األفعال التالية في جملة مفيدة مسندًا إلى ياء املخاطبة وألف االثنني 

ونون النسوة وواو اجلماعة واضبط بالشكل آخر الفعل في كل جملة : 

) يرَعى ، يدُنو ، يرِمي (

5       

التالية إلى تاء الفاعل وألف االثنني ، ونون النسوة ، و)نا(      أسند كل فعل من األفعال 

واضبط آخر كل فعل بالشكل :        ) َوفى ، رجا ، َرِضي (

�       

    ضع في كل مكان خال مما يأتي فعاًل ناقصًا مناسبًا مع ضبطه بالشكل : 

أ- املدينان ........... ما عليهما . 

ب- َأنتم ............ اهلل . 

جـ- النساُء .......... أوالدهّن . 

د- العلماُء .......... الناَس إلى طريِق اخليِر . 

7       

واضبطها  اإلناث  وجمع  املثنى  به  ثم خاطب   ، اآلتية  األفعال  من  فعل  كل  أمَر  هاِت        

ى ( بالشكل:        ) َوقى ، عفا ، َأدَّ

�       

      خاطب بالعبارة التالية املفردة املؤنثة واملثنى واجلمع بنوعيه ، واضبط األفعاَل بالشكل: 

) َأدِّ واِجَبَك بإخالٍص ، واسَع إلى ما ينفعَك ، وادُع إخوانَك إلى االقتداِء بَك (  
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اأُلفعال املتعدية ألكثر من مفعول 

النصوص :

قال تعالى : 

 -1

-2

 الكهف/�3 

-3

العرض : 

إذا تأملت اآلية الكرمية األولى وجدتها تشتمل على ثالثة أنواع من األفعال هي كل ما 

تعرف العربية حني ننظر إلى األفعال الواردة فيها بحسب تعديها ولزومها . فالنوع األول 

وهو ما يسمى )الالزم(  وقد مر بك بحثه في العام املاضي وعلمت أنه ما لزم فاعله واكتفى 

به ولم يتعد إلى مفعول به ، وميثله في اآلية الكرمية األولى قوله تعالى : ) تبارك اهلُل ( فالفعل 

:9876543210/.
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)تبارك( فعل الزم اكتفى بفاعله لفظ اجلاللة )اهلل ( ، و ألَّف معه جملة تامة . ومثل ) تبارك( 

أفعال أخرى منها )فرَح الطالُب بالنجاِح( و )َجزَع الطفُل لغياِب أمِه( و)ركض الالعُب في 

الساحة(. 

 ، أيضًا  املاضي  العام  في  درسته  وقد  )املتعدي(  بالفعل  يسمى  ما  وهو  الثاني  والنوع 

وعلمت أنه الفعل الذي يتعدى فاعله فينصب مفعواًل به واحدا ، وميثله في اآلية الكرمية قوله 

ر( متعد ألنه نصب الضمير ) الكاف (  ركم فأحسَن ُصَوَركم (، فالفعل )صوَّ تعالى: ) وصوَّ

بعده مفعواًل به ، والفعل ) أحسن( متعد أيضًا ألنه نصب كلمة ) صوَر ( مفعواًل به . 

وأما النوع الثالث من األفعال فهو مالم تقف عليه في دراستك السابقة وسنحاول شرحه 

هنا ، وهو ما يطلق عليه الفعل املتعدي ألكثر من مفعول به واحد ، وميثله في اآلية الكرمية 

األولى قوله تعالى : ) اهلل الذي جعل لكم األرَض قرارًا ( ، فالفعل ) َجَعَل ( فعل متعد نصب 

مفعولني هما ) األرض ( مفعول به أول و ) قرارًا ( مفعول به ثاٍن  وأما فاعله فضمير مستتر 

تقديره هو يعود إلى لفظ اجلاللة . 

بقي أن تعلم أن هذا النوع الثالث وهو املتعدي ألكثر من مفعول ينقسم على أربعة أقسام: 

األول: وهو ما يعرف بَأفعال اليقني وهي األفعال التي تعبر عن قطع املتكلم في أمر واعتقاده 

اجلازم به وميثلها ما جاء في النص الثالث من قوله تعالى : ) فاذا َعِلْمتموهنَّ مؤمناٍت(، فالفعل 

)َعِلَم ( فعل يدل على اليقني وهو متعٍد ملفعولني أيضا هما الضمير )الهاء( و)مؤمناٍت(. 

ومثل )علم( األفعال : رأى القلبية )التي ال تدل على الرؤية املادية أو اإلبصار( و)وجد( 

ْم( مبعنى )اعلم( . تقول ) رأيت اهلل أكبَر كلِّ شيٍء( و )وجدت  و)درى( و)ألفى( و )تعلَّ

الفرج ( الصبَر مفتاَح  تعلِم  الصدَق محمودًا ( و )  القوِة( و )دريت  أسباِب  أعظَم  العلَم 
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و )ألفيُت الشدائَد صاقلًة النفوَس ( و)النفوَس(: مفعول بِه السم الفاعل )صاقلَة( .  

الثاني :  وهو ما يعرف بأفعال الظن أو الرجحان وهي األفعال التي تعبر عن شك املتكلم في 

نُّ  أمر، وتردده فيه ، وميثله في النصوص املتقدمة ما جاء في النص الثاني وهو قوله تعالى:)ماأظُّ

( الذي فاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره )أنا( هو فعل متعد  الساعَة قائمًة( ، فالفعل )ظنَّ

الفعل )ظن( األفعال : )َخاَل وحسب  ملفعولني األول )الساعَة( والثاني )قائمًة( . ومثل 

وَزَعَم وَعدَّ و )َهْب( ومعناه ، افرْض( وهذا الفعل األخير وحده جامد ال يأتي منه ماض وال 

مضارع. نقول : )خاَل الراكُب في الطائرة النهَر قناًة( و  )حسَب التلميذ الدرس صعبًا( ، 

و)زعمُت الليل طوياًل( و )َهِب املاَل سالحًا في يدك فال تعتمد عليه وحده( . 

الثالث : وهو ما يعرف بأفعال التحويل أو التصيير وهي األفعال التي تعبر عن التحول من 

أمر إلى آخر وميثلها في النصوص ما جاء في النص األول من قوله تعالى : ) اهلُل الذي جعَل 

لكم اأَلرَض قرارًا ( ، فالفعل ) جعل ( يدل على التحويل وهو متعٍد ملفعولني األول )األرض( 

ر  ر ( و ) اتخذ ( و ) ترك ( و ) ردَّ ( يقال ) صيَّ والثاني ) قرارًا ( ، ومثله األفعال ) صيَّ

النجار اخلشب بابًا ( و ) اتخذ املسافر الباخرة دارًا ( و ) تركِت الناُر اخلشب رمادًا ( و ) ردَّ 

األمل الوجه الشاحب مشرقًا ( . 

الرابع :  من األفعال املتعدية ألكثر من مفعول هو مايعرف باملتعدية لثالثة مفاعيل وأشهرها 

َر( يقال )أريُت الطالَب القاعدَةواضحًة(  )أرى( و )أعلم( و )أنبأ( و )نبَّأ( و )أخبر( و )خبَّ

اجلَو  الطياَر  )نبَّأت  و  بعيدًا(  امليناَء  اَر  البحَّ )أنبأت  و  الزمًة(  الراحَة  املريَض  )أعلمت  و 

نافعًة ( .  البائَع األمانَة  السفَر قريبًا ( و)خبَّرُت  الصديَق  للطيران( ، و) أخبرُت  مناسبًا 
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ت بك وهي من أمثلة أفعال الظن  واآلن الحظ األمثلة املتقدمة بضمن األقسام الثالثة التي مرَّ

أو الرجحان وأمثلة أفعال اليقني وأمثلة أفعال التحويل جتد أن هذه األفعال قد دخلت على 

اجلملة األسمية فنصبت اجلزأين على املفعولية ، ففي قولنا : 

- َحِسَب التلميُذ الدرَس صعبًا     اجلملة هي ) الدرُس صعٌب ( .

- رأيت اهلل أكبَر كلِّ شيء           اجلملة هي ) اهلل أكبُر كلِّ شيٍء ( .

- )جعل لكم األرض قرارًا(         اجلملة هي ) األرُض قراٌر ( .

جملة  مفعوالها  يكون  وقد   . وخبر  مبتدأ  أصلهما  مفعولني  تنصب  األفعال  فهذه  إذن 

سدت مسدهما او مصدرًا مؤواًل كقولنا :  ) حسبُت أنك أخي وَهْب أنك املسؤول فماذا 

تفعل ؟ ( .

أما أمثلة القسم الرابع لألفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل فنظرة دقيقة إلى أمثلتها 

اآلتية: )أرَيُت الطالَب القاعدَة صحيحًة( و ) َأعلمُت املريَض الراحَة الزمًة ( جتد أن املفعول 

املثال  وفي   ) القاعدة صحيحة   ( األول  املثال  في  اسمية  أصلهما جملة  والثالث  الثاني  به 

الثاني )الراحة الزمة ( . 

وخبرًا  مبتدأ  أصلهما  ليس  ولكن  مفعولني  تنصب  التي  األفعال  من  آخر  نوٌع  وهناك 

القلوب   أفعال  من  ليست  األفعال  وهذه   ) وأسقى   ، وأطعم   ، وكسا   ، أعطى   ( كاألفعال 

فتقول : ) أعطيت الطالب كتابًا ( فال نسبة بني )الطالب( و )كتاب( لذا ال ميكن عدها 

جملة اسمية. 
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              القواعد 
       األفعال املتعدية ألكثر من مفعول أنواع هي :

أواًل : أفعال القلوب وهي نوعان :

أ -  أفعال اليقني وأشهراها : ) علم ورأى ووجد ودرى وألفى ( ، مثل : ) وجدُت الصبَر 

محمودًا،  ورأْيُت الرويَة خيرًا من العجلِة (.

( . مثل :)ظننُت  ب - أفعال الظن والرجحان ، وأشهرها : )ظن وخال وحسب وزعم وعدَّ

السحاَب ممطرًا ، وعددت الصديَق أخًا(. 

ثانيًا- أفعال التحويل والتصيير وأشهرها : )صير واتخذ وترك ورد( . مثل : ) ردت الشمس       

ر البرد املاء ثلجًا ( .  اجللد أسودًا ، وصيَّ

أ وأخبر وخبَّر( املتعدية لثالثة مفاعيل ، وأشهرها )أعلم وأرى وأنبأ ، ونبَّ ثالثًا - األفعال 

          مثل: )أعلْمُت املسافَر الوصوَل قريبًا ، وأريُت الطالَب الدرَس َسهاًل( . 

 ، ، كسا  ألبس   ، أعطى   (: وهي  وخبرًا  مبتدأ  أصلها  ليس  مفعولني  تنصب  أفعال   : رابعًا 

           أطعم، أسقى(. نحو : )أعطيت الطالب كتابًا ، ألبست األم الطفَل ثوبًا(.  
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جدول باألفعال املتعدية إلى أكثر من مفعول

األفعال املتعدية إلى مفعولني أصلهما مبتدأ وخبر

 
أفعال التحويل أوالتصيير    أفعال اليقني أفعال الظن والرجحان  

ظنَّ

خاَل 

َحِسَب

َزَعَم 

َعدَّ

َهْب

َعِلَم

رأى

َوَجَد

َدَرى

ألفى

تعلَّم ) مبعنى اعلم (

َجَعَل

َصّيَر

أتَخَذ

َتَرَك

َردَّ

األفعال املتعدي إلى مفعولني ليس أصلهما مبتدأ 

وخبر

األفعال املتعدية إلى ثالثة مفاعيل ، الثاني والثالث 

أصلهما مبتدأ وخبر

أعطى 

كسا 

أطعم 

أسقى

َمَنَح

أرى 

أعلم 

أنبأ 

أخبر

خبَّر
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مثال في اإلعراب 
    جعل الصانُع الزجاَج آنيًة . 

جعل : فعل ماٍض مبني على الفتح .

الصانع : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .

الزجاج : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .

آنية : مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .

   عنّي الفعل املتعدي وبنّي نوعه ومفاعيله فيما يأتي : 

1- أطعمُت البائَس خبزًا .

2- وجَد الناُس العدَل سعادًة .

3- حسبُت السراَب ماًء .

4- اتخَذ الطالُب الكتاَب صديقًا . 

 
املفعول به الثانياملفعول به األول نوعهالفعلت

1

2

3

4

أطعمت

وجَد

َحِسب

اتخذ

من األفعال التي تنصب مفعولني ليس 

أصلهما مبتدأ وخبر .

من أفعال اليقني . 

من أفعال الرجحان . 

من أفعال التحويل .

البائَس

العدَل

السراَب

الكتاَب

خبرًا

سعادَة

ماًء

صديقًا

احلل :

مترين محلول
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التمرينات 

  1      

      بنّي الفعل الالزم واملتعدي ونوعه فيما يأتي : 

1 - ملا سمعت اخلبر ظننت الراوي مخطئًا ولكن الصحَف أعلمتنا اخلبَر صحيحًا. 

2 - وقفَت وما في املوِت شٌك لـــــواقٍف     كأنك في جفن الردى وهــو نائُم 

3 - كافأُت الفائزين . 

بِل .  4 - علمت الوفاَء دليَل النُّ

5 - تنافس الفريقان تنافسًا شديدًا . 

� - ظننُت املجاملَة حارسًة للصداقة . 

7 - جعَل الالعُب مشاهديه مندهشني . 

� - فال حتسب املولى شريَكَك في الغنى     ولكنما املولى شريُكك في الُعْدِم 

9 - ألفيُت ِضعاَف اأُلمم نهبًا ألقويائها . 

10 - رأيت اليأس داعَي اإلخفاق . 

2      

       ما الفرق في املعنى بني :

1- حسبت السهر مرهقًا .

      دريت السهر مرهقًا .

3 - كافأُت الفائزين . 

بِل .  4 - علمت الوفاَء دليَل النُّ

5 - تنافس الفريقان تنافسًا شديدًا . 

� - ظننُت املجاملَة حارسًة للصداقة . 

7 - جعَل الالعُب مشاهديه مندهشني . 

� - فال حتسب املولى شريَكَك في الغنى     ولكنما املولى شريُكك في الُعْدِم 

9 - ألفيُت ِضعاَف اأُلمم نهبًا ألقويائها . 

10 - رأيت اليأس داعَي اإلخفاق . 
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2- وجدت الكتاب فوَق املنضدِة. 

      وجدت احللَم سيَد األخالق . 

ه .        وجَد محمٌد على عدوِّ

      وجدُت لرحيِل الصديق . 

3- رأيُت الهالَل . 

       رأيُت العلم َمهِذبًا النفوَس . 

4- َهْب لزيٍد قلمًا . 

      َهْب زيدًا حاضرًا فماذا تقول له ؟

3       

     هات فعلني يتعديان لثالثة مفاعيل في جملتني من تعبيرك . 

4       

     ودعوتني وزعمت أنك ناصح    ولقد صدقت وكنت َثمَّ أمينا

أ- جْد مفعولي )زعم( .

ب- أعرب ما حتته خط . 
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إعمال املصدر 

النص 

فبادَر   ، املناسِب  املكان  في  املناسِب  الرجِل  تعينَي   ، النسيج  ملصنع  مديرًا  سعيٌد   َ ُعنيِّ

عشرَة  املصنَع خمَس  أداَر  قد  وكاَن   -  ، ِسنِه  كبِر  بسبِب  خلَفه  الذي   ، السابِق  املديِر  إلى 

سنًة بنجاٍح - يستشيره ويسترشد به ، فقال له املدير : إنه ليفرحني اجتناُب املرِء الغروَر 

ومحاولتُه االستفادة من جتارُب اآلخرين . فإذا أردت - ياسعيُد - أْن يستقيَم لك األمُر وُيثمَر 

جهدك ، ويحترَمَك من هم في مسؤوليِتَك ويتعاونوا معك ، فلزامًا عمَلك ، وصيانة نفسك 

عن الشبهات ، وتكرميًا املخلصني في العمل، ومحاسبَة املقصرين في واِجباتهم . وتلك خير 

ما يعينك على بلوِغَك غايَتك فبالتزامك عمَلَك تقوى حجُتك ، وبصياَنتِك نفُسك تعلو 

منزلُتك . وتكرمُي املخلِص تشجيٌع له وعقاُب املقصر رادٌع له . 

ومن املستحسِن متابعُة مسيرِة العمل في مصنعِك ، وتفقُد أحوال العاملنَي فيه ، ومكافأُة 

كلِّ مبدٍع ، ومن هو متميٌز كثيُر اإلتقان عمَلُه َشديُد احلِب مهَنتُه حسُن املعاملِة زمالءَه . 

العرض :

درست املصدر - سابقًا - وعلمت أنه اسم مأخوذ من جنس فعله ، كقولنا : )احترامًا 

املعلم( والتقدير : احترم املعلم احترامًا، وكقولنا : )تسرني متابعتك دروسَك ( ، واملصدر  

)متابعة ( مؤول من )أن والفعل ( أو ) ما والفعل ( ، والتقدير : ) أن تابعَت( ، أو )أن 

نتابَع( ، أو )مانتابُع( . 
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واآلن اقرأ النص وتأمل العبارات اآلتية : 

1- لزامًا عملك.    2- صيانًة نفَسك.    3- تكرميًا املخلصني.    4- محاسبًة املقصرين. 

 جتد كال منها مبدوءة مبصدر دال على األمر ، نائب عن فعله ) فعل األمر ( احملذوف 

وجوبًا : فاألصل :) الزم عملك ، وصن نفسك ، وكرم املخلصني ، وحاسب املقصرين( 

فحذف فعل األمر ، وناب عنه مصدره ، فعمل عمله في رفع ) الضمير املستتر وجوبًا (، وفي 

نصب املفعول به ، إن كان فعله متعديًا ، وإذا كان فعله الزمًا فيكتفي برفع فاعله )الضمير 

املستتر وجوبًا ( ، نحو : )قيامًا ، جلوسًا ، دفاعًا عن الوطن( .

       ويعرب املصدر النائب عن فعله في هذه احلال مفعواًل مطلقًا . 

       أعد النظر في النص ، وتأمل العبارات اآلتية :

1- يفرحني اجتناُب املرء الغروَر ، ومحاولتُه االستفادَة من جتارِب اآلخريَن .  

2- وتلك خير ما يعيُنَك على بلوغك غايَتَك . 

3- بالتزامك عمَلَك تقوى حجُتك ، وبصياَنتَك نفَسك تعلو منزلُتك . 

4- تكرمي املخلص تشجيع له ، وعقاب املقصر رادع له . 

       جتد الكلمات التي حتتها خطوط مصادر عاملة عمل أفعالها املتعدية ، وجتد أن املصادر: 

)اجتناب ، محاولة ، بلوغ ، التزام ، صيانة ( التي في العبارات الثالث اأُلَول مضافة إلى 

فاعلها . وقد نصب كل منها املفعول به . 

       وأن املصدرين : ) تكرمي ، وعقاب ( ، اللذين في العبارة الرابعة ، قد أضيفا إلى مفعول 

به بعد حذف الفاعل ، فإنه يجوز - هنا - حذف الفاعل وإضافة املصدر إلى املفعول به ، من 

غير أن يتحمل املصدر ضمير الفاعل . 
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متابعُة مسيرَة  املستحسِن  الفقرة األخيرة : ) ومن  النص مرة أخرى ، وتأمل  إلى   عد 

العمل، وتفقُد أحواَل العاملني ، ومكافأُة كل مبدع ، ومن هو متميز ، كثيُر اإلتقاِن َعَمَله 

شديُد احلبِّ مهَنَتُه ، َحَسُن املعاملِة زمالَءه ( جتد فيها ستة مصادر عاملة عمل أفعالها املتعدية 

ناصبة املفعول به ، الثالثة األولى منها منونة ) مجردة من أل واإلضافة ( ، هي : ) متابعُة 

وتفقُد، ومكافأة ( ، والثالثة األخيرة محالة بأل ، هي ) اإلتقان ، واحلب ، واملعاملة ( . 

وإذا حاولت أن تضع ) أن والفعل ( أو ) ما والفعل ( مكان أي مصدر من هذه املصادر 

العاملة عمل أفعالها - ) سواء أكان مضافًا ، أم منونًا، أم محلى بأل ( لوجدت ذلك ممكنًا ، 

فإنه يصح أن نقول - مثال - ) يفرحني أن اجتنب املرُء الغروَر ( أو ) أن يجتنب املرُء الغروَر( 

أو ) ما يجتنب املرُء الغروَر ( . ويصح كذلك ، أن تقول : من املستحسن ) أن تابعت مسيرَة 

العمل ( أو ) أن تتابع مسيرَة العمل ( أو ) ما تتابع مسيرَة العمل ( . ويصح أيضًا ، أن 

نقول: ) أن أتقن عمله ( أو ) أن يتقن عمَله ( أو ) ما يتقن عمَله ( . 

أردنا  إذا   ) املاضي  والفعل  أن   ( نقدر  أن  على   ، املصادر  هذه  بقية  في  الشأن  وكذلك 

املضي، و ) أن والفعل املضارع ( ، إذا أردنا االستقبال ، وأن نقّدر ) ما والفعل املضارع ( إذا 

أردنا احلال . 

       يتبني لك من هذا العرض ، أن املصدر يعمل عمل فعله في حالتني : 

األولى : أن يكون املصدر نائبًا عن فعله احملذوف وجوباً  دااًل على األمر . 

املصدرية بأن (  معناه مسبوق )  فعل من  املصدر صاحلًا ألن يحل محله  أن يكون   : الثانية 

              إذا أريد به املاضي أو املستقبل ، ومسبوق  ) مبا ( املصدرية إذا أريد به احلال . 
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وهذا املصدر املقدر ) بأن والفعل ( أو ) ما والفعل ( ، يعمل عمل فعله ، سواء أكاَن مضافًا 

أم محلى بأل . ولكن إعمال املضاف أكثر من إعمال املنون ، وإعمال املنون أكثر من إعمال 

احمللى بأل . 

               القواعد

     يعمل املصدر عمل فعله في حالتني : 

األولى : أْن يكون دااًل على األمر ، نائبًا عن فعله احملذوف وجوبًا ، نحو : )إجنازًا الواجب  

ودفاعًا عن الوطن( .

الثانية : أن يكون صاحلًا ألن يقدر بأن والفعل أو ما والفعل ، سواء أكان مضافًا ، نحو : 

)نْصُرَك املظلوَم مروءٌة( . أم كان منونًا ، نحو : )وجب علينا إكراٌم كلَّ مخلص( . أم كان 

محلى بأل ، نحو : ) الوطنيُّ شديُد احلِب وطَنه( .

مثال في اإلعراب 
     مساعدُة املرء أخاه واجبٌة 

مساعدة : مبتدأ مرفرع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، مضاف .
املرء : مضاف إليه ، مجرور ، وهو فاعل املصدر في األصل .

األسماء  من  النه   ، األلف  نصبه  عالمة   ، منصوب  للمصدر  به  مفعول   : أخا   : أخاه 
          اخلمسة ، مضاف ، والضمير ) الهاء ( في محل جر مضاف إليه . 

واجبٌة : خبر للمبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
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مترين محلول 
     فيما يلي مصادر عاملة عمل أفعالها . عنّي كاًل منها وبنّي نوعه ، ثم اذكْر معموله:

1- حبُّك الوطن دليل على إميانك . 

2- يجب علينا احتراٌم كلَّ إنسان . 

3- إجنازًا الواجب . 

4- عجبت من مدح املتكلم نفسه . 

5- املؤمن كثير االستغفار ربَّه . 

�- حتسن بك استشارٌة العقالَء .

7- منعًا الظلم . 

معمولهنوعهاملصدراجلملةت

1
2

3
4
5
�

7

حبُّك الوطن دليل على إميانك
يجَب علينا احتراٌم كلَّ انسان 

إجنازًا الواجب
َعجبُت من َمدِح املتكلِّم نفسُه

املُؤمُن كثيُر االستغفار ربَّه 
حتسُن بَك استشارٌة العقالَء 

َمنعًا الُظلَم

حّب
احتراٌم

إجنازًا
مدح

االستغفار
استشارة

منعًا

مضاف
مجرد من أل واإلضافة 

)منون(
نائٌب عن فعله 

مضاف
محلَّى بـ ) أل (

مجرد من أل واالضافة 
)منون (

نائٌب عن فعله

الوطن 
كلَّ

الواجَب
نفَس

ربَّ
العقالَء

الُظلَم

احلل :
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التمرينات 

1      

    فيما يلي مصادر عاملة عمل أفعالها ، َعنيِّ كاًل منها ، وبنيِّ نوعُه : 

أ - قال تعالى : 

 

البقرة /200

ب - قال تعالى : 

 البلد /1�-11

د - وقال منقذ الهاللي : 

ك النَّفس َعن ِطالب الُفُضول  م إالَّ            كفَّ ما َأرى الفضل والتَّكــــــــــــرُّ

هـ - وقال آخر : 

دًا            يكوُن ألثواب النَّدى َأبدًا نشــــُر  أِمــــــن بعِد طيِّ احلاِدثاِت ُمحمَّ

و - وقال احلارث بن خالد املخزومي : 

ًة ، ُظلــــُم ــــــــالَم حِتيِّ أَظُلوُم ، إنَّ ُمصاَبُكــــــــم رُجــــاًل             أهدى السَّ
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2       

      ضع مصدرًا موضع )أن والفعل ( و )ما والفعل( فيما يأتي ، واذكر إعرابه :

أ- يسرني أن تطيع والديك . 

ب- أن تنصر املظلوم مروءة . 

جـ- يعجبني ما تفعل اخلير . 

د- أثنيت عليك ملا تخلص في عملك . 

هـ- أكبرتك ألن قلت احلق . 

و- ساءني أن فقدت الكتاب . 

3      

    ضع موضع كلِّ مصدر مضاٍف من املصادر التالية ، )أن والفعل(مرة و)ما والفعل(مرة أخرى : 

أ- صنعك املعروف شرف لك . 

ب- سرني اجتنابك أسباب الشر . 

جـ- أسفت لهجر الصديق صديقه . 

د- ما أحسن تصريفك األمور .

4      

   أعرب الشطر األول من البيت اآلتي: 

شكرًا لربك يوم احلرب نعمَته              فقد حماك بعز النصر والظفر 
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املبتدأ واخلبر 

النصوص :

1ـ  قال تعالى :                                                                                              النور /35

2ـ  وقال تعالى :

                                                                                                          الشورى /19

3 ـ  وقال تعالى :                                                                                              القدر /3 

4 ـ  وقال تعالى :

آل عمران / �13 

5 ـ   وقال تعالى :                                                                                         الفاحتة / 1

�- قال النبي )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : » اجلنة حتت أقدام األمهات «

7ـ  قال الشاعر :

نفسي تروُم أمورًا لسُت أدركها       مادمُت أحذُر ما يأتي به القدُر

� ـ  قال تعالى :

الفتح /29

9 ـ  زيٌد بك واثٌق .
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العرض :

اسم   وهو  )اهلُل(  املرفوع  املعرفة  اجلاللة  بلفظ  األول  النص  في  القرآنية(  )اآلية  بدأت       

فُتسمى اجلملة حينئٍذ جملة اسمية وحني اسُتهلت اجلملة االسمية بلفظ فإن املستمع ينتظر 

كلمة  إلى  مضاٌف  )نور(  وهو  مرفوع  معرفة  اسم  بعده  جاء  لذلك  ؛  عنه  شيئًا  يعرف  أن 

)السماوات( فصار معلومًا لدى املستمع أّن : ) اهلل نور السماوات ( ، إذن تكونت لدينا 

جملة )اسمية( من طرفني ، الطرف األول الذي بدأنا به اجلملة ، ويسمى )املبتدأ( والطرف

اآلخر أخبر عن املبتدأ شيئًا فيسمى الطرف الثاني )اخلبر( وفي قولنا : )محمٌد رسوُل اهلل( 

فـ )محمٌد( وهو اسم علم مبتدأ )رسوُل( خبر ، ومثلها : )أنت عراقٌي شريٌف( فـ )أنت( 

مبتدأ ـ وهو ضمير ـ  و )عراقٌي( خبر ، ومثلها : )مدرسُة أخي قريبٌة( فـ )مدرسة( مبتدأ 

ـ  وهي معرف باالضافة ـ و)قريبٌة( خبر ، ومثلها )هذا أبي( فـ )هذا( اسم اشارة مبتدأ و 

)أب( خبر، وإذا نظرت إلى كل مبتدأ في األمثلة املتقدمة وجدته معرفًة : )اهلل ، محمد ، 

أنت ، مدرسة أخي( ، هذا ومثل ذلك املعرف بأل واالسم املوصول ، من ذلك تعرف ـ عزيزي 

الطالب ـ أن املبتدأ غالبًا ما يأتي معرفًة ، أما اخلبر فكان في اآلية القرآنية )نوُر السماوات( 

جاء مفردًا معرفًة مضافًا ، وإذا نظرت إلى النص الثاني )اهلل لطيف بعباده( فـ )اهلل( مبتدأ، 

و)لطيف( خبره مفرد وقد كّونا جملة اسمية مفيدة ، لكن اخلبر هنا نكرة ، ومثل ذلك 

اآلية القرآنية في النص الثالث ، فاخلبر )خيٌر( هنا نكرة أيضًا ، فاخلبر يأتي مفردًا معرفًة أو 

مفردًا نكرًة .

     وإذا نظرنا إلى النص الرابع وجدنا اسم األشارة )أولئك( مبتدأ ولكن خبره )جزاؤهم 

مغفرٌة( ليس مفردًا بل هو جملة مكونة من )اسمني( )جزاؤهم مغفرٌة( و )جزاء( مبتدأ
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ثاٍن وهو مضاف ومغفرٌة خبر املبتدأ الثاني ، وهذه اجلملة االسمية في محل رفع خبر للمبتدأ  

املبتدأ  األول )أولئك(؛ ألنها أخبرت عنه شيئًا ، ونرى في هذه اجلملة ضميرًا يعود على 

االول وهو )هم( .

    أما النص السابع ـ  قول الشاعر ـ  فكلمة )نفس( مبتدأ وهي مضافة إلى )ياء املتكلم( 

فهذه جملة  تقديره )هي(  مستتر  وفاعله  مرفوع  مضارع  فعل  وهي  )تروم(  كلمة  وخبرة 

فعلية مكونة من فعل يليه  فاعل ، فاخلبر هنا صار جملًة فعلية ، وهي في محل ـ رفع خبر 

للمبتدأ )نفس(  وليس في اجلملة من ضمير يعود على املبتدأ فكان الضمير املستتر)هي( 

عائدًا على املبتدأ . وهكذا رأيت ـ عزيزي الطالب ـ أن اخلبر يأتي مفردًا نكرًة أو معرفة ، أو 

جملة اسمية ، أو جملة فعلية ، 

     وفي النص اخلامس نوع آخر من اخلبر فـ)احلمُد( مبتدأ مرفوع و)هلل( خبره وهو ال مفرد 

وال جملة ، بل مكّون من حرف اجلر )الالم( ولفظ اجلاللة )اهلل( أي اجلار واملجرور ، وهذا 

تكون  قد  اجلملة  للمبتدأ وشبه  رفع خبر  في محل  اجلملة )هلل(  نسميه شبه جملة، وشبه 

ظرفًا مكانيًا كما في النص السادس في احلديث الشريف )حتت( وهو ضمير مبني  مضاف 

إلى )أقدام( وشبه اجلملة في محل رفع خبر للمبتدأ )اجلنة( وقد يكون ظرفًا زمانيًا كقولنا 

)السفُر صباحًا( أو )العيُد يوَم اجلمعة( . 

مّر بك ـ عزيزي الطالب آنفًا ـ أن لكل مبتدأ خبرًا ، ومر بك أن املبتدأ يتعدد كما في 

الثامن  النص  في  واملبتدأ واحد ، كما  أيضًا  يتعدد  اخلبر  أن  تعرف  أن  الرابع وينبغي  النص 

»محمٌد رسوُل اهلل والذين معه أشّداُء على الكفار ُرحماء بيَنهم« ، فاملبتدأ )محمٌد( وخبره 

مبتدأ،  رفع  محل  في  مبني  موصول  اسم  وهو  )الذين(  هو  آخر  مبتدأ  اآلية  وفي  )رسوُل( 
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وجاء بعده خبران هما )أشّداُء( و )رحماء( وهذا يعني جواز تعدد االخبار . 

كل االمثلة التي تقدمت جاء فيها املبتدأ أواًل ثم جاء بعده اخلبر ، وأحيانًا يتقدم اخلبر 

على املبتدأ مثل : ) في الصف طلبٌة كثيرون( وقوله تعالى » هلل االمُر من قبُل ومن بعُد « . 

وقد يفصل بني املبتدأ واخلبر فاصٌل كما في النص التاسع )زيٌد بك واثٌق ( .

3- اخلبر شبه اجلملة2- اخلبر اجلملة 1- اخلبر املفرد
من الظرفمن اجلار واملجرور جملة فعلية جملة اسمية خبر نكرةخبر معرفة 

ـ زيٌد أخوك .
ـ  محمد الفائز .

ـ زيٌد أخوه ـ زيٌد ناجٌح .
ناجح.

ـ محمد يصلي .
ـ زيٌد جنح .

ـ احلمد هلل.
ـ الطالب في 

الصف.

ـ كتابي فوق 
املنضدة .
ـ أنت بني 
إخوانك.

1 ـ املبتدأ : هو االسم املعرفة املرفوع او املبني في محل رفع الذي تبدأ به اجلملة ويحتاج إلى 

اخلبر ليكّونا جملة مفيدة ويجوز تعدد املبتدأ في اجلملة الواحدة.

2 ـ اخلبر : هو اجلزء املتمم الفائدة مع املبتدأ وقد يأتي مفردًا أو جملة اسمية أو فعلية ، أو 

شبه جملة )جارًا ومجرورًا أو ظرفًا( .

3 ـ  يتقدم اخلبر على املبتدأ أحيانًا، أو يفصل بينهما .

      وإليك جدواًل بأنواع اخلبر :

             القواعد 
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مترين محلول 
     عنيِّ املبتدأ واخلبر ثم بنيِّ نوع اخلبر : 

1 - قال تعالى :                                                                                            الزمر /�2

2 - قال تعالى :                                                                                            الزمر /42

3 - الهالل بني السحاب . 

4 - الضيف في بيتكم . 

5 - العراق حضارته عريقة . 

�- زيٌد طالب مجتهٌد ناجح .

احلل : 

 نوع  اخلبر اخلبر   املبتدأ   ت

مفرد خالق لفظ اجلاللة ) اهلل (1

جملة فعلية يتوفى    لفظ اجلاللة ) اهلل (2

شبه جملة  ظرفية  بني السحاب  الهالل     3

 شبه جملة جار ومجرورفي بيتكم        الضيف    4

جملة اسمية حضارته عريقة    العراق5

مفرد - متعددطالب مجتهد ناجحزيٌد�

ba`_ci

;:987S
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التمرينات

1       

    عنيِّ كل مبتدأ وكل خبر فيما يأتي ، وبني نوع اخلبر:

أ- قال تعالى :

1 ـ                                                                                                                اجلاثية/20

2 ـ        

                                                                                                          التغابن/2

3 ـ                                                                                                               األعلى/17 

4 ـ                                                                                                               املعارج/35

5 ـ                                                                                                                

 الطالق/5 

� ـ                                                                                                                النجم/15

7 ـ                                                                                                               الطالق/12

� ـ                                                                                                             

 االنسان/�2 

ب ـ )الكلمة الطيبة صدقة ( .                                                                   حديث شريف                          

جـ  ـ  قال الشاعر :

ـــــــــؤُدِد        ياشباَب اليوم َأشياَخ الغِد أنتـــــم ُمتِّعُتُم بالسُّ
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2      

    عنيِّ كل خبر وأعربه إعرابًا ُمفصاًل في النصوص اآلتية : 

أ ـ قال تعالى :

1 ـ                                                                                                                النجم/22

2 ـ                                                                                                                   لقمان/5

3 ـ                                                                                                                 الروم/30

4 ـ        

                                     

                                                        احلديد/19

5 ـ                                                                                                               الواقعة/57

بـ   قال النبي محمد )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : )اصطناُع املعروف يقي مصارع السوء( .

1 ـ  وقال )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : )كلُّكم راٍع وكّلكُم مسؤوٌل عن رعيته ( .

َمُه ( . َم القرآَن وعلَّ 2 ـ  وقال )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : )خيرُكم َمْن تعلَّ

ج ـ   جاء في رسالة عمر ) ر�صي �هلل عنه ( في القضاء : البينُة على من اّدعى واليمني على من أنكر. 

د ـ قال اإلمام علي )� ( : 

1 ـ ) الِغيبُة جهُد العاجز ( . 

ه بني كلمتني من القرآن : قال اهلل سبحانه :  2 ـ  وقال )�( : »الُزهد كلُّ

»لكيال تأسوا على مافاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم«.

فإن  بالعمل  يهتف   والعلُم   ، َعِمَل  َعِلَم  فمن  بالعمل  مقرون  العلُم   ( وقال )�(:  ـ    3

         أجابه وإال ارحتل عنه ( .
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13- قال الشاعر : 

بح َمعرٌك       يكرُّ علينا جيُشه بالعجائِب  فبني اختالف الليل والصُّ

3      

     اقرأ النصوص اآلتية ثم أجب عن األسئلة بعد كل نص :

1ـ قال الرسول الكرمي )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : )اجلاهل يظلم من خالطه ، ويعتدي 

على من هو دونه ويتطاول  على من هو فوقه .. ( .

أ ـ في احلديث الشريف وصٌف دقيق للجاهل وضح اجلوانب التي عرضها احلديث الشريف.

ب ـ في احلديث الشريف أكثر من مبتدأ وأكثر من خبر .عنّي كاًل منهما وبنّي نوع كل خبر.

2ـ  قال الشاعر : 

ك املرَء بعد احلمِد تكذيُب  وحمُدك املرَء ما لم تبلِه خطٌأ       وذمُّ

أ ـ  في البيت قيمة اجتماعية للناس واألصحاب ، بّينها من خالل شرح البيت .

نهما . ب ـ  في البيت مبتدآن وخبران عيِّ

3 ـ  وقال آخر :

أدنى الفوارِس َمْن ُيِغْيُر ملْغَنٍم      فاجعْل َمغاَرَك للمكارِم ُتكرِم 

أ ـ البيت يتحدث عن دافع الفروسية ـ وضح ذلك .

ب ـ إذا حذفنا اسم املوصول )َمْن( فما اخلبر ؟ أعربه .

في احلديث الشريف أكثر من مبتدأ وأكثر من خبر .عنّي كاًل منهما وبنّي نوع كل خبر. ب ـ

2ـ  قال الشاعر : 

ك املرَء بعد احلمِد تكذيُب  وحمُدك املرَء ما لم تبلِه خطٌأ       وذمُّ

في البيت قيمة اجتماعية للناس واألصحاب ، بّينها من خالل شرح البيت . أ ـ 

نهما . ب ـ  في البيت مبتدآن وخبران عيِّ

3 ـ  وقال آخر :

أدنى الفوارِس َمْن ُيِغْيُر ملْغَنٍم      فاجعْل َمغاَرَك للمكارِم ُتكرِم 
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4 ـ وقال آخر :

وفي تعٍب َمْن َيحُسُد الشمَس ضوَءها           وَيجهُد أن يأتي لها بضـــريِب 

أ ـ  ما معنى احلسد ؟ وما أضراره ؟

ب ـ ما معنى )بضريب( .

جـ  ـ عني اخلبر ونوعه .

5 ـ  وقال آخر :

وإّنا لنلقى احلادثاِت بَأنُفسٍ      كثيُر الرزايا عندُهنَّ قليُل 

أ ـ ِبَ َفَخَر الشاعُر ؟

ب ـ عنيِّ املبتدأ واخلبر ونوع اخلبر .

4      

     اجعل التعبيرات التالية أخبارًا في جمل مفيدة :

من رضا الوالدين . بني السحاب . خير األصدقاء . ينفع صاحبه . قلبك طيٌب .

5       

     أخبر عن األسماء التالية بحيث تستوفي أنواَع اخلبر :

الوطن . هذا . الذي . الِعلم . التواضع .

�       

     مّثل ملا يأتي بجملة هادفة : 

أ - خبر شبه جملة ) جار ومجرور ( . 

ب - خبر شبه جملة ) ظرف(
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جـ - خبر جملة اسمية . 

د - خبر جملة فعلية . 

هـ - خبر مفرد ) جمع مذكر سالم ( . 

و - خبر مفرد ) جمع مؤنث سالم ( . 

ز - خبر مفرد ) مثنى ( . 

حـ - جملة فيها أخبار متعّددة . 

ط - جملة تقدم فيها اخلبر على املبتدأ . 

7      

     أعرب ما حتته خط فيما يأتي : 

1ـ  قال تعالى :                                                                                 

         التغابن /10 

ِة ( .  2 - قال اإلمام على )� ( : ) بينكم وبني املوعظة ِحجاٌب من الِغرَّ

3- قال الشاعر :
      ولقـد ذكرُتك والرماح نواهُل       منـي وبيُض الهنِد تقطر من دمـي

4- وقال آخر :
ــــاُج العلم نور والكتاب ســـــــراج      والفكــــــــــر مـن أقباسه وهَّ

5- وقال آخر :
حسن احلضارِة مجلوٌب بتطريٍة      وفي البداوة حسٌن غيُر مجـــلوِب

)('&%$# "!*+

-,
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كان وأخواتها 

النصوص :

1 - قال تعالى: 

                                                                                                                   البقرة /75

2 ـ وقال تعالى :

                                                                                                                   النحل /�5

3 ـ وقال تعالى :

                                                                                                                    النساء/94

4 ـ وقال تعالى:                                                                                           الفرقان/�4

5 ـ  وقال تعالى :

                                                                                                                       احلج/�3 

� ـ  أضحى العلُم سالحًا في احلياة .  

7 ـ  أمسى احلارُس يقظًا .

� ـ قال الشاعر :

وقد صار هذا الناُس إال أقلَّهم      ذئابًاعلى َأجساِدهنَّ ثياُب 

9 ـ  وقال تعالى :

                                                                                                                   االنبياء/15

10 ـ  وقال تعالى :                                                                                             طه/91 
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11 ـ  قالت اخلنساُء في أخيها صخر :

أقسمُت ال أنفكُّ أهدي قصيدة          لصخٍر أخي املفضال في كلِّ مجمِع

12 ـ  ما فِتىَء أخوك ُيبدُع .

13 ـ  قال تعالى :

                                                                                                                        مرمي/31 

العرض :

      في قراءتك الدقيقة ـ عزيزنا الطالب ـ للنصوص املتقدمة سترى أّن اجلمل املبدوءة بأفعال 

مثل )كان ، ظل ، ليس ، بات ، أصبح ، أضحى ، أمسى ، صار ، مازال، مابرح ، ما أنفك، 

مافتىء ، مادام ( ـ هي ليست جديدة بل ّمرَّ أغلبها عليك في دراستك السابقة ـ ترفع املبتدأ 

وتنصب اخلبر مثل )ظل العراق مهدًا للحضارة ( لو حذفنا تلك األفعال من اجلملة ألصبحت 

تلك اجلمل جماًل اسمية متكونة من )مبتدأ وخبر(مثل : )العراُق مهُد احلضارة(. فهي ترفع 

)اسمها( وتنصب )خبرها( وسميت ناقصًة ، ألن معناها ال يتم بذكر مرفوعها كاألفعال 

التامة ، بل يبقى ناقصًا، وال بدَّ من كالم يتمم معنى اجلملة وذلك املتمم هو خبرها املنصوب. 

وقد اختصت بالدخول على اجلمل االسمية .    

      اقرأ النص األول )اآلية الكرمية األولى( جتد أن الفعل املاضي )كان( قد رفع )فريق( اسمًا 

له ، وان اجلملة الفعلية )يسمعون( في محل نصب خبره . 

    كما جتد أن )كان( أخبر باتصاف اسمها بخبرها في الزمن املاضي ، ولكن )كان( تفيد 

أيضًا معنى االستمرار  والدوام  ـ  خاصة في اإلخبار بها عن صفات )اهلل( سبحانه وتعالى: 

)وكان  اهلل علىكل شيء قديرًا(،  فقد أخبر عن اتصاف اهلل  سبحانه  بالقدرة   في كل زمان

mlkjihg
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)املاضي  ـ   احلاضر ـ   املستقبل(.

       اقرأ النص القرآني الكرمي الثاني جتد )ظّل( قد رفع )وجه( اسمًا له ونصب )مّسودًا( 

خبرًا له ، وقد أفاد استمرار اسمها بخبرها ودوامه .

     وجاء الفعل )ليس( ـ في النص القرآني الكرمي الثالث ـ متصاًل بالضمير )التاء املتحركة( 

ليكون في محل رفع اسمًا له و)مؤمنًا( خبر )ليس( املنصوب . وقد نفت )ليس( اتصاف 

اسمها بخبرها ، وكثر مجيء حرف اجلر الزائد )الباء( في خبر )ليس( لتوكيد النفي في 

خبرها كقوله تعالى :                                                                                          

 آل عمران/1�2  

فاسم )ليس( ضمير مستتر تقديره )هو( و بظاّلم : الباء : حرف جر زائد للتوكيد : ظاّلم: 

خبر )ليس( مجرور لفظًا منصوب محاًل.

      وجاء الفعل )بات( في النص القرآني الكرمي الرابع على صيغة املضارع )يبيتون( وقد 

عمل كأخواته ، فكان )واو اجلماعة( الضمير املبني في محل رفع اسمه ، و)سجدًا( خبره 

منصوب . وهذا الفعل يخبر عن اتصاف اسمه باخلبر في الليل . وقد يكون مفيدًا استمرار 

األخبار : كقولك : باَت الِعْلُم مطلبنا .

     أّما في النص القرآني الكرمي اخلامس فقد جاء )أصبح( على صيغة املضارع أيضًا )ُتصبُح( 

وقد رفع )األرض( اسمًا له . ونصب )مخضّرة( خبرًا له . وهذا الفعل يفيد اتصاف اسمه 

باخلبر وقت الصباح ـ وقد يستمر االتصاف إلى غير هذا الوقت : مثل : أصبح أخوك شاعرًا 

مشهورًا .

    وأتى الفعل )أضحى( في اجلملة السادسة رافعًا )العلم( اسمًا له وناصبًا )سالحًا( خبرًا 

BA@?>=<;:9
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حى ، إاّل أنه قد يتجاوزه إلى دوام  له. وعلى الرغم من أّنه يفيد اتصاف اسمه بخبره وقت الضُّ

االتصاف كما في املثال الذي مّر .

     وفي اجلملة السابعة رفع )أمسى( )احلارس( اسمًا له ونصب )يقظًا( خبرًا له . وتالحظ 

اتصاف احلارس باليقظة كان وقت املساء ، غير أن هذا الزمن يتجاوزه الفعل )أمسى( في 

استعماله في اللغة ليفيد االستمرار كذلك ، مثل : أمسى اإلبداُع رائَدنا .

     أّما في بيت الشعر ـ النص الثامن ـ فقد جاء الفعل )صار( وقد أخذ )هذا( اسم االشارة 

املبني في محل رفع اسمًا له ، ونصب )ذئابًا( خبرًا له ، وتالحظ أن )صار( أفاد التحّول 

والتغيير.

 : ، وعملت عمل )كان(  بنفي  فإنها جاءت مسبوقة  الباقية  النصوص  في  األفعال  أّما      

فالفعل )مازال( في النص التاسع رفع )تلك( وهي اسم اشارة مبني في محل رفع اسمًا له . 

ونصب )دعوى( خبرًا له .وواضح أنه أفاد االستمرار وبقاء اتصاف اسمها  بخبرها .

والفعل )لن نبرح( في النص الكرمي العاشر جاء على صيغة املضارع مسبوقًا بأداة النفي )لن( 

استمرار  أفاد  ، وكذلك  له  تقديره )نحن( ونصب )عاكفني( خبرًا  واسمه ضمير مستتر 

اتصاف االسم باخلبر .

     وفي بيت اخلنساء ـ النص احلادي عشر ـ جاء الفعل )الأنفك( على صيغة املضارع املسبوق 

بـ )ال النافية( واسمه ضمير مستتر تقديره )أنا( وخبره اجلملة الفعلية )أهدي( في محل 

نصب . وتالحظ اإلخبار بالفعل )انفك( إخبارًا مستمرًا غير منقطع .

الثاني عشر جاء الفعل )مافتىء( رافعًا اسمه )أخوك( وناصبًا خبره      وفي جملة النص 

)يبدع( اجلملة الفعلية في محل نصب . وجند اإلخبار بالفعل )ما فتىء( مستمرًا دائمًا .
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      أما في اآلية  الكرمية ـ النص الثالث عشر ـ فقد جاء الفعل )مادام( متصاًل باسمه الضمير 

)التاء( وناصبًا خبره )حّيًا( . وهذا الفعل كأخواته يفيد اإلخبار املستمر والدائم ، و)ما( 

التي سبقت )دام( ليست نافية بل هي مصدرية ظرفية : اّي )مدة دوام( .

املضارع ، كما  تأتي على صيغة  املاضي وقد  أساسًا في  ـ تعمل  مّر  ـ كما      واألفعال هذه 

رأيت، واختصت بالدخول على اجلملة االسمية ـ ومنحتها زيادة على معنى اإلخبار ، الزمن 

أواالستمرار .

     بقي أْن تعلم ـ عزيزنا الطالب ـ أنَّ الفعل الناقص )كان( يعمُل في املاضي كما مّر ، وفي 

املضارع كقوله تعالى :                                                                                             البقرة/143 

ويعمل في حالة األمر ، كقوله تعالى : 

                                                                       الصف/14 

     وقد ُيحذف حرف النون تخفيفًا منه ، كقوله تعالى :       

                           مرمي/�7  

    وهذا احلذف ال يؤثر في عملها فاسمها هنا ضمير مستتر تقديرُه )هو( و)شيئًا( خبرها 

منصوب .

              القواعد
األفعال : )كان ، أصبح ، أضحى ، ظل ، أمسى ، بات ، صار ، ليس ، مازاَل ، ما   - 1

برح، ما أنفك ، مافتَئ  ، مادام (. أفعال ماضية ناقصة . اختصت بالدخول على اجلملة 

االسمية، وهي ترفع املبتدأ ) اسمًا ( لها وتنصُب اخلبر ) خبرًا( لها .

2 -كان ، ظل :فعالن ماضيان ناقصان يفيدان اإلخبار في الزمن املاضي ، وقد يفيدان اإلخبار  
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  : تعالى  كقوله  سبحانه:  اهلل  صفات  عن  بها  اإلخبار  جاء  إذا  خاصًة  األزمان،  كل  في 

 14�/ النساء                                                             

وكقوله تعالى:                                                                       الشعراء /4  

3 - صار : فعل ماٍض ناقص يفيد معنى التحول والتصيير ، مثل : صار املاُء ثلجًا .

                   : تعالى  كقوله   ، بخبرها  اسمها  اتصاف  نفي  يفيد  ناقص  ماٍض  فعل   : ليس   -  4

                                                                                                                      هود /�

                   : تعالى  كقوله  النفي  لتوكيد  خبرها  في  زائدًا   ) الباء   ( اجلر  حرف  ماَيرِد  وكثيرًا 

                                                                                                                الغاشية /22 

عدا   ( بنفي  مسبوقة  وردت   ) مافتَئ   ، انفك  ما   ، برح  ما   ، زال  ما   ( األفعال   -  5

        مادام( وهي تفيد استمرار االخبار ودوامه . 

� - الفعل ) كان ( ورد عاماًل في املاضي واملضارع واألمر ، ويرد محذوفًا منه حرف النون 

       واليؤثر هذا احلذف في عمله وال في معناه .

7- قد تتقدم أخبارها على أسمائها كقوله تعالى : 

                                         َوَكاَن َحقًا َعَليَنا َنصُر املؤمنني                        الروم/47 
 

مثال في اإلعراب 
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا        مزاٌر ولكٌن الَغضا ليـــس دانيا 

لقد : الالم : حرف توكيد . قد : حرف حتقيق . 
كان : فعل ماض ناقص مبني على الفتح . 

في أهل : جار ومجرور في محل نصب خبر كان) مقدم ( . وأهل : مضاف . 

10/.-
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الغضا : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة املقدرة للتعذر . 

لو : حرف شرط غير جازم ، حرف امتناع المتناع . 

دنا : فعل ماض مبني على الفتح املقدر للتعذر . فعل الشرط . 

محذوف  الشرط  جواب  و   ، للتعذر  املقدرة  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  فاعل   : الغضا 

              ألنه مفهوم من سياق الكالم . 

مزاٌر : اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

ولكّن : الواو: حرف استئناف . 

لكّن : حرف مشبه بالفعل يفيد االستدراك . 

الغضا : اسم ) لكن ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر . 

ليس: فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح . اسمها : ضمير مستتر تقديره )هو(. 

دانيا : خبر ) ليس ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

          واجلملة الفعلية ) ليس دانيا ( في محل رفع خبر ) لكّن ( . 

مترين محلول 
     عنّي الفعل الناقص واسمه وخبره : 

1 - قال تعالى :                                                                                          النساء /�9

2 - قال تعالى :                                                                                              هود /�7 

3 - قال تعالى:                                                                                     

       الروم /51

ONMLK

tsrqp
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4 - أضحى الِعلُم هدَف الشباب . 

5- ما انفَك اجلاهُل عدوَّ نفسه .

احلل :

خبرهاسمهالفعل اناقصت

1

2

3

4

5

كان 

أصبح

ظل

أضحى

ماانفك

لفظ اجلاللة ) اهلل (

الضمير ) واو اجلماعة(

الضمير ) واو اجلماعة(

العلم

اجلاهل

غفورًا

جاثمني

)يكفرون( الفعلية  اجلملة 

 في محل نصب

هدف

عدّو

التمرينات 
1      

 : اآلتية  النصوص  في  وخبرها  اسمها  اذكر  ثم  معانيها  واذكر  الناقصة  االفعال  عنّي       

أ - قال تعالى : 

                                                                                                         - 1

  احلجرات /�

                                                                                                                - 2

 غافر/34

@?>=<;:9876
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                                                                                               - 3

لقمان /�1

4-                                                                                                           الشعراء /71

5 -                                                                                                          املؤمنون /40

� -                                                                                                              املعارج / 4

7 -                                                                                                             الصف /14

� -                                                                                                       آل عمران /75

                                                                                                   - 9

هود /�119-11

10 -                                                                                                           احلاقة /35ِ

ب-

1 - قال الشاعر :

 وما َبرَحْت َتبكي وأبكي َصبابًة            إلى َأن تركنا األرَض ذاَت نقائع

2 - قال ابن الرومي في رثاء ولده محمد : 
َطواُه الردى عني فأضحى مزاُره        بعيدًا على ُقرب قريبًا على ُبعدِ 

3 - قال الشاعر : 
وأظَلُم َأهلِ  الُظلمِ  من باَت حاسدًا       ملــــْن باَت في نعمائــــــه يتقلَُّب 

4 - ما فتيَء أخوك ُيحسن إلى الناس .

5- ما انَفَك الكسُل مذمومًا .

©¨§¦¥¤£¢¡� ~}|{zy
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2      

      مّثل بجمل هادفة ملا يأتي :

1 - فعل ماٍض ناقص دال على وقت الصباح خبره مفرد .

2 - فعل ماٍض ناقص مسبوٍق بَأداة نفي خبره جملة فعلية .

3 - فعل ماٍض ناقص مسبوق بـ ) ما ( وهي ليست نافية .

4 - فعل ماٍض ناقص يدل على التحول خبره مفرد .

5 - فعل ماٍض ناقص اسمه من االسماء اخلمسة .

� - فعل ماٍض ناقص يفيد النفي خبره جمع مذكر سالم .

3      

    اقرأ النصوص التالية ثم أجب عما بعدها من أسئلة :

أ - قال الرسول )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : ) ُكن عاملًا أو متعلَّمًا وال تُكن ِ الثالثَة فتهلك (

1- ماذا قصد الرسول )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه ( بـ )الثالثة( وكيف يكون 

      الهالك بها ؟

2- عنّي اسم الفعل الناقص في حالتيه .

ب - قال ابن زيدون متغزاًل بوالدة : 

    َأضحى التنائي بدياًل عن تدانينا       وناَب عن طيب ُلقيانا جتافينا 

1 - ما معنى ) التنائي ، والتجافي ( ؟

2 - أوجز فكرة البيت .

3 - عنيَّ الفعل الناقص واسمه وخبره .
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جـ - قال الشاعر عنترة : 

مِ   ةِ  وجهه     ولباِنه حتى َتسربَل بالدَّ    مازلُت أرميهم بُغرَّ

1 - ما : الغّرة ، واللبان ، وتسربل ؟

2 - عنيِّ خبر الفعل الناقص وأعربُه مفصاًل .

د - قال ذو الّرمة : 

اًل بجرعائكِ  القطُر َاال يا اسلمي يا داَر ميَّ على البلى     وال زال ُمنهَّ

1- ما الفكرة التي أرادها الشاعر ؟

اًل ؟ 2- ما معنى : البلى ، ُمنهَّ

3- عنّي اسم الفعل الناقص وخبره .

هـ - قال الشاعر : 

   إذا كنَت ذا رأي فُكن ذا عزميٍة       وال تُك بالترداد للرأي ُمفسدًا 

1 - َب يوصي الشاعُر املخاطَب ؟

2 - ورد الفعل الناقص ثالث مرات ، عني اسمه وخبره في كل مرة . 

4       

     عنيَّ أسماء األفعال الناقصة وأعرب أخبارها مفصاًل في النصوص اآلتية : 

أ - قال تعالى :

1zy -                                                                                                          النساء /103 xwvuts
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2 -                                                                                                          الشورى /33

                                                     - 3

النساء /40

                  - 4

الكهف  / 40 - 41 

            - 5

 النحل / 127  

� -                                                            املائدة / 13  

7- زب   ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  رب                                                         األحزاب: 30 - 32
ب - 

1- قال الشاعر : 

ها    فقيرًا وُيغنى بعَد بؤٍس فقيُرها  وقد تغدُر الدنيا فُيضِحي غنيُّ

2 - ما فتَئ األدُب سالحًا فاِعاًل . 

3 - قال الرصافي مدافعًا عن اإلسالم : 

ِم  يقولون في اإلسالم ُظلمًا بأنــــه        يصدُّ ذويِه عــــــن طريق التقدُّ

فإْن كان ذا حقًا فكيَف تقدمْت        َأوائُلُه فــــــــــــــي عهدِه املتقدِم 

4 - وقال الشاعر : 

ُل  ة                 وليس علينا في احلقوق ُمعوَّ َأليس عظيمًا أن ُتلمَّ ُمِلمَّ

KJIHGFLVUTSRQPONM
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  5       

    أعرب ما حتته خط إعرابًا مفصاًل : 

1- قال تعالى : 

                          

 الكهف/ 45 

2 - وقال سبحانه وتعالى : 

                                           األحقاف/32 

3 - قال الشاعر : 

فياَلَك حسرًة ماُدمُت حّيًا     ترّدُد بني حلقي والتراقي  

بيئتك حياتك ... فساهم من أجل أن جتعلها مشرقة.
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ِإنَّ وأخواُتها 

النصوص 

    قال تعالى :

1-                                                                                                              النجم /32

2-                                                                                                            الدخان /22

         -3

                                                                                                       غافر /�1

4-                                                                                                           الرحمن /�5

             -5

                                     يس /�27-2

�-                                                                                                           الُشورى / 17

العرض 

     لو تدبرت اآليات الكرميات في النصوص املتقدمة جتد فيها أحرفًا قد مرت بك في دراستك 

وقراءتك املاضية وهي )ِإنَّ ، َأنَّ ، كَأنَّ ، ليَت ، لعلَّ ، لكنَّ ( ونودُّ هنا تذكيرك بذلك ونزيد 

في بعض معانيها ( - وأن هذه األحرف اختصت - كما اختصت  ) كان ( وأخواتها بالدخول 

على اجلملة االسمية ،  فلو حذفناها لبقي لدينا جملة اسمية مكونة من )مبتدأ وخبر( . 
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    ففي اآلية الكرمية األولى  تتبني أنها قد بدأت بـ ) ِإنَّ ( فنصب املبتدأ  ) ربَّ ( اسمًا له ورفع 

اخلبر ) واسُع ( خبرًا له، ونالحظ احلرف )إّن ( قد ورد في اجلملة توكيدًا وقوة في املعنى 

وهذا احلرف نسميه : )حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد( . 

  وفي النص الكرمي الثاني ورد  احلرف املشبه بالفعل ) َأنَّ ( قد أخذ املبتدأ ) هؤالء ( اسمًا 

له ، و : هؤالء : اسم اشارة مبني في محل نصب اسم )إن(، ورفع اخلبر ) قوٌم ( خبرًا له، 

( مفتوحة الهمزة إال  واحلرف ) إن ( يفيد تقوية معنى اجلملة ويؤكدها أيضًا، وال تأتي )أنَّ

في وسط الكالم. 

    أما في النص القرآني الثالث فنجد احلرف ) إنَّ ( قد أخذ  لفظ اجلاللة ) اهلل ( اسمًا له ، 

واالسم ) ذو ( - وهو من األسماء اخلمسة -خبرًا له ، ولكن اخلبر اتصلت به الم ) زيادة في 

التوكيد (، فهي : الم التوكيد تتصل بخبر ) إن ( أو باسمها إذا تأخر . 

فِّ لشاعرًا (  .  مثل : ) إنَّ أخاك ملبدٌع  ،  إنَّ في الصَّ

     وفي النص الكرمي نفسه جاء احلرف ) لكّن ( وقد أخذ ) أكثر ( اسمًا له واجلملة الفعلية 

اآلية  أفاد ) لكّن ( االستدراك. ففي  ) ال يشكرون ( في محل رفع خبر ) لكّن ( . وقد 

الكرمية ذكر لفضل اهلل على الناس ، والعقل  و املنطق يقضيان بالشكر هلل سبحانه - إال أّن 

اآلية الكرمية استدركت فذكرت أن كثيرًا من الناس تركوا الشكر .

    وفي النص الكرمي الرابع جند احلرف ) كأنَّ (قد اتصل  بالضمير ) ُهنَّ ( املبّني ليكون في 

محل نصب اسمًا له ، ورفع ) الياقوُت ( خبرًا له . وواضح أّن ) كأن ( أفاد التشبيه. أي شبه  

الضمير ) ُهنَّ ( بالياقوت . 

وجاء احلرف  ) ليت (في النص القرآني الكرمي اخلامس ناصبًا  ) قوم ( اسمًا له  واجلملة

في وسط الكالم. 

    أما في النص القرآني الثالث فنجد احلرف ) إنَّ ( قد أخذ  لفظ اجلاللة ) اهلل ( اسمًا له ، 

واالسم ) ذو ( - وهو من األسماء اخلمسة -خبرًا له ، ولكن اخلبر اتصلت به الم ) زيادة في 

التوكيد (، فهي : الم التوكيد تتصل بخبر ) إن ( أو باسمها إذا تأخر . 

فِّ لشاعرًا (  .  مثل : ) إنَّ أخاك ملبدٌع  ،  إنَّ في الصَّ

     وفي النص الكرمي نفسه جاء احلرف ) لكّن ( وقد أخذ ) أكثر ( اسمًا له واجلملة الفعلية 

اآلية  أفاد ) لكّن ( االستدراك. ففي  ) ال يشكرون ( في محل رفع خبر ) لكّن ( . وقد 

الكرمية ذكر لفضل اهلل على الناس ، والعقل  و املنطق يقضيان بالشكر هلل سبحانه - إال أّن 
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     الفعلية ) يعلمون ( خبرًا له في محل رفع . وواضح أن ) ليت ( أفاد معنى  التمني ، وهو 

طلب أمر محبب مستحيل أو صعب التحقق ، وواضح في هذه اآلية الكرمية التي يتمنى فيها 

املؤمن الذي أكرمه اهلل بدخول اجلنة أن يعلم قوُمه ذلك . 

    وفي النص القرآني الكرمي السادس جاء  احلرف ) لعلَّ ( ناصبًا  ) الساعة ( اسمًا له ورافعًا 

) قريب ( خبرًا له ، وقد أفاد الترّجي ، وهو توقع أمر محبوب غالبًا وممكن حدوثه .

 

             القواعد 
احلروف املشبهة بالفعل :) إّن ، َأّن ،  ليَت ، لعّل ، لكنَّ ، كأنَّ ( تدخل على اجلملة االسمية 

فتنصب املبتدأ اسمًا لها وترفع اخلبر خبرًا لها مثل ) ِإنَّ العلَم نوٌر ( . 

أ - ِإنَّ وَأنَّ : يفيدان توكيد اجلملة : مثل : )ِإّن أخاَك شاعٌر . ويفرحني َأن محمدًا ُمحِسٌن(. 

ب- كأّن : ُيفيُد التشبيه : قال تعالى :                                         

                              القمر /7

جـ - ليت : يفيد التمني : قال الشاعر : 

   أبدًا تستردُّ ما َتهُب الدنيا      فيا ليَت جودها كان ُبخال 

د - لعّل : يفيد الترّجي : قال تعالى :

                                                               عبس /4-3

هـ - لكّن : يفيد االستدراك : قال الشاعر : 

َلعمرَك ما ضاَقت بالٌد بأهلها       ولكنَّ أخالَق الرجاِل تضيُق

)(' &%$#
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مترين محلول 
     عنيَِّ احلرف املشبه بالفعل ومعناه واسمه وخبره في النصوص اآلتية : 

1 - قال تعالى :

                                                                                      

  القصص /77

2 - وقال تعالى :                                                                                     األحزاب /�3

3 - وقال تعالى : 

                                                                                    النازعات /�4

4 - فرحت أن العدَل راَئُد اجلميع .

5 - قال جميل بثينة : 

أال ليَت أياَم الصفاِء جديُد        ودهرًا تولَّى يا بثنُي َيعُوُد 

احلل:

احلرف املشبه ت
بالفعل

خبرهاسمهمعناه 

1
2
3
4
5

إّن 
لعّل
كأّن
أّن

ليت

التوكيد
الترّجي 
التشبيه

التوكيد 
التمني

لفظ اجلاللة )اهلل(
الساعة

الضمير ) هم (
العدَل

أيام

اجلملة الفعلية ) ال يحبُّ (
اجلملة الفعلية ) تكون ..(
اجلملة الفعلية ) لم يلبثوا(

رائد
جديُد
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مثال في اإلعراب 
   قال تعالى :              

                                                       

 آل عمران /177

إّن   : حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد . 

الذين  : اسم موصول مبني في محل نصب اسم ) إّن ( .

اشتروا : فعل ماٍض مبني على الضم املقدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني . 

واو اجلماعة : ضمير مبني في محل رفع فاعل . 

                     واجلملة الفعلية ) اشتروا( صلة املوصول ال محل لها من اإلعراب . 

الكفر : مفعول به منصوب.

باالميان : جار ومجرور . 

لن : حرف نصب للمضارع ونفي له في املستقبل . 

يضروا :  فعل مضارع منصوب بـ ) لن (وعالمة نصبه حذف النون ألنه من االفعال اخلمسة،   

               وواو اجلماعة : ضمير مبني في محل رفع فاعل.

اهلل : لفظ اجلاللة مفعول به منصوب . 

في  ).. اهلل  يضروا  لن   ( الفعلية  اجلملة   . منصوب  املطلق  املفعول  عن  نائب  شيئًا: 

            محل رفع خبر ) إّن ( .

_^]\[ZYXd
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التمرينات 

1      

  عنيَّ احلرف املشبه بالفعل واسمه وخبره في النصوص اآلتية : 

أ - قال تعالى : 

                                                     - 1

 يس /41

 - 2

 آل عمران /179

3 -                                                                                                      القمر /20

 - 4

 احلجرات /7

 - 5

 الزخرف /�3

 - �

 آل عمران /190

ب - 

1 - قال اإلمام علي )�( : )إّن احلقَّ ثقيل مريء وإّن الباطَل خفيف وبيء ( . 
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2 - قال الشاعر : 

فليت الشامتني بــه فـــدوه    وليت العمر ُمــــّد له فــــطاال

3 - وقال آخر : 

لعّل عتبك محموٌد عواقبُه     فرمّبا َصحِت األجساُم بالعلل

4 - وقال قيس في فراقه لُلبنى : 

لعَل ُلبينى أن ُيحمَّ لقاؤهـــــا       ببعــــــــض بالد اهلل ماُحــــّم واقــُع 

كأّن بالد اهلل مالم تكن بهـــا      - وان كان فيها اخَللُق - قفٌر بالقُع

 2      

    عنيَّ احلرف املشبه بالفعل ومعناه ثم أعرب خبره مفصاًل في النصوص اآلتية : 

أ - قال تعالى : 

1 -                                                                                                               ص /40

 - 2

 غافر /59

3 -                                                                                                               امللك /12

4 -                                                                                                            النساء /73

5 -                                                                                                    االنشراح / 5-�

� -                                                                                                             الطالق /1
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- 7

 احلديد / 14 

ب - 

1 - قال الشاعر : 

طــــِف من عزيٍز حميـــد  لعلّي مؤمـــــل بعــــض مـا أبلــــ        لُغ باللُّ

2 - وقال آخر : 

ليت اجلبال تداعت عند مصرعه      دّكًا فلم يبَق من أركانها َحجـــُر 

3 - وقال آخر :

وعنُي الرضا عن كل عيب كليلٌة      ولكّن َعنَي السخِط ُتبدي املساويا 

4 - قال النابغة الذبياني : 

كأنَك شمٌس وامللـوَك كواكــــٌب       إذا طلعْت لم َيْبُد منهنَّ كوكـُب

3      

     ِاقرأ النصوص التالية ثم أجب عما بعدها من أسئلة : 

أ - قال تعالى :                                                                                                القلم / 4 

1 - من الذي مدحته اآلية الكرمية ؟ وِبَ مدحته ؟ 

2 - عنيِّ خبر احلرف املشبه بالفعل . 

ب - قال تعالى :  

                                                                                                                  زب  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ەئ  رب                          املائدة: 22
عنيِّ اسم ) إّن( وخبرها. 
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4      

     ِاقرأ النصوص التالية ثم عنيِّ اسم احلرف املشبه بالفعل واسم الفعل الناقص وخبرهما : 

1 - قال تعالى : 

 ق / 37

2 - و قال سبحانه  تعالى :

 اجلاثية / 29

3 - و قال عزَّ وجل:                                                                            آل عمران / 1�2

4 - قال املعري : 

وإني - وإن كنُت األخيَر زماُنه -       آلٍت مبا َلْم َتْسَتِطْعُه األوائُل 

 5       

    َأعرب ماحتته خط إعرابًا ُمفصاًل : 

1 - قال تعالى :                                                                                       

      احلشر /�

2 - قال مالُك بن الريب : 

فليت الغضى لم يقطِع الركُب َعرضه      وليت الغضى ماشى الركاب لياليا

3 - قاَل ُكثير عزة في فراقه لعّزة : 

كأني وإ يــــــاها ســـحابُة مُمحـــــٍل       رجاها فلمـــا جاوزتُه استهـــّلِت

>=<;:987 654321
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طائفة من حروف املعاني 

النصوص : 

1 - قال تعالى :

2 - قال الرسول )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : ) ال جتلسوا على ظهِر الطريِق فإن أبيتم 

فغضوا األبصار وردوا السالَم واهدوا الضالَّ وأعينوا الضعيَف ( . 

احلسُد   ، قبلكم  من  األمم  داُء  إليكم  :)دبَّ  و�صحبه(  و�آله  عليه  �هلل  )�صلى  وقال   -  3

والبغضاُء هي احلالقُة ، حالقُة الديِن وال أقوُل حالقُة الشعِر . والذي نفس محمٍد بيده، 

يا رسول اهلل    إذا فعلتموه حتاببتم؟ فقالوا : بلى  بأمٍر  ُأنبئكم  أاَل  التؤمنوا حتى حتابُّوا . 

قال: أفشوا السالم ، وِصلوا االرحام(. 

4 - قال الشاعر : 

وقد َزعمْت ليلى بأني فاجٌر        ِلنفسي ُتقاها َأو َعليها فجوُرها 

العرض : 

     اشتملت النصوص الثالثة املتقدمة على طائفة من حروف املعاني هي )من وإلى وعلى 
وبلى(، وسنقف عندها ونشرح لك معانيها ، وما أدت من وظائف لغوية في العبارات التي 
جاءت فيها . وسنضيف إلى هذه احلروف حروفًا أخرى لم يرد لها ذكٌر فيما تقدم من نصوص. 
وابتداًء نخبرك أن احلرف في اللغة العربية نوعان : حرف مبنى وحرف معنى ، فأما حرف 

املبنى فهو ما دخل في تأليف الكلمة ، وكان عنصرًا من عناصر بنائها ، فـ ) الكاف ( في   

,+*)('&%$#"!

األسراء/1  276543-./10



154

قولك ) املدرس كالوالِد في حبه طالبه ( هو حرف جاء ملعنى التشبيه ، وليس مثل الكاف في 

كلمة ) كتاب ( ، الذي هو جزء من الكلمة . 

      يتضح من ذلك أن احلروف ) من ( و ) إلى ( و ) على ( و ) الباء ( و ) بلى ( هي حروف 

معاٍن ، لكل منها معنى أو عدة معاٍن سنوضحها لك فيما يأتي: 

الكرمية قد أدى معنى من معانيه  النص األول احلرف ) من ( ، وهو في اآلية       جاء في 

الكثيرة وهو ابتداء الغاية في املكان ، فاإلسراء بالنبي )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( بدأ 

من املسجد احلرام ، ومثل قولك ) جاءتني رسالة من املوصل ( .

     وقد يكون ابتداء الغاية في الزمان ، وهو أقل استعمااًل ، ومنه قولك : ) محمٌد ميموُن 

الطالع من يوِم والدته ( . وال يستعمل ) من ( البتداء الغاية فحسب ، بل ملعاٍن ُأخر منها 

التبعيض وعالمته أن يصح وضع كلمة ) بعض ( موضعه ، تقول: ) خْذ من الدراهم ( ، اي 

) خذ بعَض الدراهم ( . ومنها إفادة التعليل كقولك: ) التقوى العنُي على مواجهة قرص 

الّشمس من شدة ضوئها ( أي بسبب شدة ضوئها . وقولك : ) من اجتهادِك أحرزَت النجاَح( 

أي بسبب اجتهادك . ومنها إفادة التوكيد وتكون معه زائدة ، وشرط استعمالها بهذا املعنى 

أن تسبق بنفي أو استفهام ومجرورها نكرة مثل ) ما غاب من تلميٍذ ( و )هل للكذاِب من 

صديٍق؟( و ) هل ترى من نقٍص في الصورة؟ ( فـ ) التلميذ ( مجرور بـ )من( لفظًا مرفوع 

محاًل ألنه فاعل ، و) صديق( مجرور لفظًا مرفوع محاًل مبتدأ مؤخر ، و )نقص( مجرور 

لفظًا منصوب محاًل مفعول به . 

      وجاء في النص األول أيضًا احلرف ) إلى ( وهو قد أفاد انتهاء الغاية في املكان ، فاإلسراء 

املسجد  إلى  وانتهى  احلرام  املسجد  من  بدأ  قد  و�صحبه(  و�آله  عليه  �هلل  )�صلى  بالنبي 

األقصى.  
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وأما انتهاء الغاية في الزمان فمثالها : ) منُت الليلَة إلى نصفها ( و ) صمت إلى يوم اخلميس(. 

ومعنى انتهاء الغاية هو أشهر معاني هذا احلرف ، ولكنه قد يستعمل ملعان أخر منها املصاحبة 

بهم إلى عذابه ( أي مع  كقولك : ) َمْن قعد عن طلِب الرزِق فقد ضرَّ أهله إلى نفسه وعذَّ

نفسه ومع عذابه. ومنها إفادة االختصاص أي قصر شيء على آخر وتخصيصه به كقولك : 

) األُب راعي االسرة وإليه أمُرها( أي أمرها مقصور عليه ومنوٌط به ال أحد َيشرُكُه فيه . 

     وجاء  في النص الثاني حرف اجلر ) على ( مبعنى االستعالء وهو أكثر معانيه استعمااًل  

فقول النبي )�صلى �هلل عليه و�آله و�صحبه( : » ال جتلسوا على ظهر الطريق « يشير إلى أن 

اجللوس قد وقع على ظهر الطريق . ومن معاني هذا احلرف أيضًا الظرفية نحو قوله تعالى: 

) ودخل املدينة على حني غفلٍة من أهلها ( أي في حني غفلة . ومن معانيه كذلك التعليل 

كقولك : ) أشكر احملسَن على إحسانه ( أي إلحسانه ، ومنها املصاحبة كقولك : ) البرُّ احلقُّ 

أن تنفق املال على حبِك له وحاجتك إليه ( أي مع حبك له وحاجتك إليه . ومن معانيها أن 

تأتي مبعنى ) مْن( كقوله تعالى :) ويٌل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون( 

أي اكتالوا من الناس . 

اجلر  حرف  وكذلك  جارة  أحرف  هي   ) على   ( و   ) إلى   ( و   ) من   ( أن  وواضح       

)أمسكُت   : كقولك  احلقيقي  اإللصاق  منها  كثيرة  معاٍن  ألداء  )الباء(  تأتي  )الباء( 

 . زيد  من  يقرب  مروري مبكان  ألصقُت  أي   ) بزيٍد  مررُت   (  : واملجازي كقولك  بالقلم( 

كقوله  السببية   ومنها  بالكرِة(  و)لعبُت  باملصعِد(  )صعْدُت   : نحو  االستعانة  ومنها 

تعالى:  قوله  نحو  الظرفية  ومنها   ) العجَل  باتخاذكُم  أنفَسكم  ظلمُتم  :)إّنكم  تعالى 

كقوله   ) ِمْن   ( مبعنى  تأتي  أي  التبعيض  ومنها   . بدر  في  أي  ببدٍر(  اهلُل  نصركم  )ولقد 

تعالى:)عينًا يشرُب بها عباُد اهلِل( ، أي منها . ومنها الَقسَم نحو : ) باهلِل ألنُصرنَّ احلقَّ (      
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التوكيد وتكون  ومنها العوض أو املقابلة نحو : )اشتريُت الكتاَب بألف دينار ( ، ومنها 

زائدة معه كقولك : ) ليس الدرُس بصعٍب ( . 

الثالث وقد ورد فيه احلرف ) بلى ( ، وهذا احلرف من أحرف      بقي أن ننظر في النص 

اجلواب وهي التي ُيجاب بها عن استفهام مثل ) نعم ( ، و ) أجل ( ، و ) ال ( ، و ) كال ( 

. ولكن لـ ) بلى ( خصوصية ينبغي إدراكها وهي أنها تبطل النفي إذا أجيب بها عن استفهام 

منفي كقوله تعالى : ) ألم يأِتكم نذير قالوا َبلى ( ، أي قد جاءهم ؛ ولو قالوا ) نعم ( لكان 

معنى جوابهم أنهم لم يأتهم نذير . وكقوله تعالى: )ألسُت بربكم قالوا َبلى ( ، أي أنت 

ربنا ، ولو قالوا ) نعم ( لكان معنى جوابهم أنهم يبقون النفي على معناه أي ينكرون ربوبية 

اهلل . 

      ومثل هذا قولك لزميلك : ) ألسَت بناجح ( فإن قال ) نعم ( فقد أبقى النفي على حاله 

وكان معنى جوابه أنه لم ينجح وإن قال ) بلى ( كان معنى جوابه أنه أبطل النفي وأثبت 

النجاح لنفسه . 

      وانظر عزيزي الطالب إلى بيت الشعر في الفقرة ) 4 ( وفيه من حروف املعاني ) أو( 

أراده  والذي  ومعنى،  إعرابًا  املتقدم  في حكم  املتأخر  إشراك  والعطف   ، وهو حرف عطف 

الشاعر أنه إن كان تقيًا فلنفسه وإن كانت نفسه فاجرة فعليها فبداًل من استعمال العطف  

 : أشهرها   ) أو   ( لـ  أخرى  معاني  تعرف  أن  وبقي   ، بذلك  للقيام   ) أو   ( استعمل  بالواو 

- الشك : كقوله تعالى : )لبثنا يومًا أو بعَض يوم( فأصحاب الكهف شاّكون في مدة بقائهم 

أهي يوم أو بعضه . 
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- التخيير : كقولنا ) اقرأ قصيدًة أو مقامًة مما حتفظ ( . فأنت مخّير بينهما .                  

لك  أباح  هنا  أو  فاستعمال   . بدُنك  يسلْم  أوخضرواٍت  فاكهًة  ُكْل   : نحو   : اإلباحة   -

                 أكل الفاكهة أو اخلضروات  . 

وأبانت  املتحدث  على  مبهم  فاألمر   . أختك  بناُت  أو  بناُتك  هؤالء    : نحو   : اإلبهام   -

                ) أو ( هذا املعنى . 

     وهذه عزيزي الطالب طائفة ُأخرى من حروف املعاني توّسع بها أفقك وهي : 

* ُثمَّ : وهو حرف عطف وأشهر معانيه : 
- العطف بترتيب : كقولنا : )تّوضأ املؤمن ثم صّلى( . فاملعنى أن املؤمن قام فتوّضأ وبعد 

وضوئه َصّلى بفاصل زمني قد يطول وقد يقصر . 

- العطف مبهلة : كقولنا : دخل زيٌد اجلامعة َصباحًا ثم خرج منها ظهرًا . فانظر إلى املدة 

الزمنية بني دخوله وخروجه . 

* الفاء : وفيها من معاني ) ُثّم ( اثنان : الترتيب والتعقيب ولها معنى مشهور آخر هو 
السببية فمجيؤها للترتيب كقولنا : )قام زيٌد فعمرٌو( ، وكقولنا : )توّضأ املؤمن فغسل 

وجهه فيديه( . ومجيؤها للتعقيب كقولنا : )سافرُت إلى شمالنا اجلبيب ومررُت بالبصرة 

فبغداد فاملوصل (.

فاملدة أطول من مدة االغتسال في الوضوء . أّما مجيؤها للتعليل  فكقوله تعالى :)فوكزه 

موسى فقضى عليه( . 

* حتى : وهي متفرعة ومتشعبة فاخترنا لك بعضًا من معانيها : وهي: انتهاء الغاية )غالبًا(، 

والتعليل ،وتأتي عاطفة ، وابتدائية : 
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وانتهى  استمر وتواصل  أي سيرك   . بغداد(  : كقولك : )سرُت حتى  الغاية  فانتهاء       

هنا  و)بغداد(   ، مجرور  بعدها  وما  جارة  وتكون  السير  في  غايتك  فهي  بغداد،  بدخولك 

مجرورة بالفتحة بدل الكسرة ألنها اسم ممنوع من الصرف . 

النجاح  والتعليل : كقولنا : )ادرس حّتى تنجح( . فحّتى هنا علّلت سبب دراستك وهو 

)وحتى هنا ناصبة ( . 

والعطف : )اجلنُة للنبيني والصديقني حتى الشهداء( . فحّتى هنا عاطفة وأشركت الشهداء 

مع النبيني والصديقني في دخولهم اجلنة وفي احلكم اإلعرابي . 

واالبتداء : ومن معاني حتى أنها حرف ابتداء ، أي حرف تبتدأ بعده اجلمل كقول الفرزدق: 

ني         كَأنَّ أباها َنهَشٌل أومجاِشُع  فوا عجبًا حتى ُكليٌب تسبُّ

      فكليب مرفوع بعد حتى فهو مبتدأ و ) حتى ( هنا ابتدائية . وعلى ما مّر بك من معاني 

) حتى ( واختالف أثرها اإلعرابي فإن اجلملة اآلتية : )أكلُت السمكة حتى رأُسها(. تعرب 

كلمة ) رأسها ( مرفوعة ومنصوبٌة ومجرورة .

*  الكاف :  وتأتي أسمًا أيضًا لكننا هنا نتناولها على حرفيتها وتكون جاّرة ولها عدة معاٍن هي : 
- التشبيه : كقولنا : زيٌد كاألسد . فقد أفادت الكاف هنا التشبيه ، إذ شبهنا زيدًا باألسد 

وهو مجرور . 

- التعليل : كقوله تعالى : )واذكروه كما هداكم( ، أي اذكروا اهلل سبحانه ألنه هداكم ملا 

أنتم فيه من خير و ) ما املصدرية + الفعل هدى ( في محل جر والتقدير كهدايته إياكم . 

- التوكيد : كقوله تعالى : )ليس كمثلِه شيٌء( ، فاذا رفعنا الكاف في غير القرآن صارت 

اجلملة ) ليس مثَلُه شيٌء ( وإذا أدخلنا الكاف صارت اجلملة أقوى النها أوكد .
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* الالم : وهذا احلرف  حني يعمل اجلر تكون له عدة معاٍن نختار لك منها : 
- االختصاص : كقوله تعالى : » احلمد هلل « و » العزُة هلِل ( وكقوله تعالى : » فإن كان له أٌخ« 

وكقولك ) اجلنة للمؤمنني ( وكقوله تعالى : » له ما في السموات وما في األرض « فكل ما 

بعد الالم مختص باحلدث فقد اختص احلمد باهلل واجلنة باملؤمنني والسموات واالرض باهلل . 

-  التمليك : كقولنا : وهبت لزيٍد ُكتبًا كثيرة . فالكتب صارت ملكًا لزيد بالهبة . 

-  التعليل : كقول أمرئ القيس : 

تي        فيا َعَجبًا ِمن ُكورها املتحّمِل  ويوم عقرُت ِللَعذارى مطيَّ

أفادته  العقر ، وقد  العذارى ، وهذا علة  القيس راحلته ألجل       فقد عقر ) ذبح ( امرؤ 

الالم. 

            القواعد
     تضمن  الدرس السابق أحكام بعض أحرف املعاني هي : 

1 - ِمْن : ولها عدُة معاٍن منها : 

             ابتداء الغاية - التبعيض - التعليل - التوكيد . 

2 - إلى : ولها معاٍن عدة منها : 

                انتهاء الغاية  - املصاحبة - االختصاص . 

3 - على : ولها معاٍن عدة منها : 

                  االستعالء - الظرفية - التعليل - املصاحبة - معنى ) ِمْن ( 

4 - الباء : ولها معاٍن عدة منها :  
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    اإللصاق - االستعانة - الظرفية - التبعيض - القسم - العوض - التوكيد

5 - بلى : وهي حرف جواب ُيجاب بها عن السؤال املنفي خاصة فتبطل النفي 

                وتلغيه . 

� - أو : وهو حرف عطف وُيفيد : الشك ، والتخيير ، واإلباحة ، واإلبهام . 

7 - ُثمَّ : وهو حرف عطف ُيفيد : العطف بترتيب ، والعطف مبهلة . 

� - الفاء : وهي حرف عطف ايضًا وتفيد : الترتيب والتعقيب ، والتعليل . 

9 - حتى : ومن معانيها : انتهاء الغاية ، والتعليل ، والعطف ، واالبتداء . 

10 - الكاف : ومن معانيها : التشبيه والتعليل والتوكيد . 

11 - الالم : ومن معانيها حني تكون جاّرة : االختصاص ، و التمليك ، والتعليل .

التمرينات 
1      

     استخرج ما ورد في النصوص اآلتية من حروف وبنّي معانيها التي وردت فيها : 

1 - قال تعالى :                                                                                    العنكبوت / 40 

2 - قال تعالى :                                                                                           املائدة /�1

3 - قال تعالى :                                                                                       القيامة /4-3

4 - قال تعالى :                                                                                         األنعام /�3

5 - قال تعالى :                                                                                             الرعد /� 

� - قال النبي )ص( : ) ُبني اإلسالُم على خمس ( . 
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ِتك لضعفك .  خْر ِمْن ِغناَك لفقِرك ومن قوَّ 7 - ادَّ

� - شِرْبَن مباء البحر ثم ترفعت      متى جلٍج ُخضٍر لهن نئيُج

9 - قرأت الكتاَب إلى خامتته . 

10 - استقبل محمٌد ضيفه بثياب عِمله . 

11 - اشتريُت الكتاَب بدينار . 

12 - احلاكُم مسؤوٌل عن احملكومني وأمُرهم إليه . 

م الظالُم .  13 - وصلنا إلى املدينِة على حني خيَّ

2      

      أجب بـ ) نعم ( مرة و ) بلى ( مرة أخرى وبنيَّ املقصود ملن قال لك : ) أليس لي عليك 

مليون دينار ؟( . 

 3      

تقول : ) أكملت قراءَة الكتاِب من أولِه إلى الصفحِة األخيرة ( . 

وتقول : ) قراُت الكتاَب إلى الصفحِة األخيرة ( . 

     ما الفرق في املعنى بني اجلملتني فيما يتعلق بالصفحة األخيرة ؟ 

4      

     بعض حروف املعاني تفيد التعليل اذكرها وادخلها في جمل مفيدة مضبوطة بالشكل .
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5       

    مثل ملا يلي في جمل مفيدة مضبوطة بالشكل : 

1 - حرف عطف يفيد اإلباحة . 

2 - حرف يفيد السببية . 

3 - حرف يفيد انتهاء الغاية والعطف واالبتداء . 

4 - حرف يفيد التشبيه . 

5 - حرف يفيد التمليك .

�      

      استخرج حروف املعاني الواردة في اآليات الكرمية اآلتية  ، ثم بنيَّ املعاني التي خرجت إليها . 

     قال تعالى : 

-1

     هود /113

-2

-3

7       

     ما الفرق بني ) حتَّى ( في اجلملتني اآلتيتني : 

1 - ُصمُت حتَّى أرضَي اهلَل . 

2 - صمُت حتَّى آخِر يوٍم في رمضان . 

tsrqponmlkj ihg

xwvu

ÃÄÅÆÇÈÓ

PDF C
rea

te!
 4 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

البقرة /253
آل عمران / 52

"#$%&'()*+,-.

/01[

PDF C
rea

te!
 4 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

"#$%&'()*+,-.

/01[

PDF C
rea

te!
 4 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

"#$%&'()*+,-.

/01[

PDF C
rea

te!
 4 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m



1�3

الـمحتويــات

املوضوع                                                                                              الصفحة

 

مقدمة ............................................................... 3

تدريبات على منهج الدراسة املتوسطة ...................................... 5

الفعل وإقسامه ....................................................... 10

     أواًل : الفعل املاضي ............................................. 10
     ثانيًا : الفعل املضارع )إعرابه وبناؤه( ........................... 21
1- رفع الفعل املضارع .................................................21

2- نصب الفعل املضارع .............................................. 31

3- جزم الفعل املضارع  ............................................... 45

أ- األدوات التي جتزم فعاًل واحدًا   ....................................... 45

ب- األدوات التي جتزم فعلني   .......................................... �5

- أدوات الشرط اجلازمة ............................................... �5

بناء الفعل املضارع ................................................... 75

     ثالثًا : فعل األمر  ............................................... �9
إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر ....................................... �9

Y                    Z



1�4

Y                    Z

املوضوع                                                                                              الصفحة 

1- املاضي  ......................................................... �9

2- املضارع ....................................................... 100

3- األمر .......................................................... 102

األفعال املتعدية ألكثر من مفعول ....................................... 105 

إعمال املصدر ...................................................... 114

املبتدأ واخلبر ....................................................... 121

كان وأخواتها ...................................................... 131

إن وأخواتها ....................................................... 144

طائفة من حروف املعاني  ............................................. 153

احملتويات .......................................................... 1�3

الـمحتويــات


